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િવષય – િવ�ાન અન ેટ�કનોલો�    ધોરણ – ૮     !થમ સ%  

 

�к� ���� – 1             �к���� �� – ����� ��� 

 

���� ��к�� ���� к�� х�� ��� � ���. 

 

(૧) ')ૃવીની સપાટ,થી આશર� .................... /કમી 0ધુી િવ2તર�લા હવાના આવરણને વાતાવરણ કહ� છે. 

(૫૦૦, ૮૦૦, ૧૦૦૦) 

(૨) ')ૃવીની સપાટ,થી આશર� ૮૦૦ /કમી 0ધુી િવ2તર�લા હવાના આવરણને .................... કહ� છે. 

(8દૃાવરણ, જલાવરણ, વાતાવરણ) 

(૩) ')ૃવીની સપાટ,થી આશર� ૮૦૦ /કમી 0ધુી િવ2તર�લા ................... ના આવરણને વાતાવરણ કહ� છે. 

(હવા, પાણી, જમીન) 

(૪) આપણા શર,રના ૧ ચો.સેમી ભાગ પર  ................... �>ટૂન @ટAુ ંહવાCુ ંવજન લાગ ેછે. 

(૯.૮, ૯૮, ૯૮૦) 

(૫) આપણા શર,રના ................... ચો.સેમી ભાગ પર ૯.૮ �>ટૂન @ટAુ ંહવાCુ ંવજન લાગ ેછે. 

(૨, ૧, ૪) 

(૬) આપણા શર,રના ૧ ચો.સેમી ભાગ પર  ૯.૮ .................. @ટAુ ંહવાCુ ંવજન લાગે છે. 

(Fલટર, �>ટૂન, ફ�રનહ,ટ) 

(૭) આપણા શર,રના ૧ ચો.સેમી ભાગ પર  ૯.૮  �>ટૂન @ટAુ ં.................... C ુ ંવજન લાગે છે. 

(હવા, પાણી, જમીન) 

(૮) આપણે ઠંડા પીણા પીવા માટ� .................... નો ઉપયોગ કર,એ છ,એ. 

(લાકડ,, 2Lો, પાઈપ) 

(૯) હવાCુ ંદબાણ માપવા માટ�ના ંસાધનને .................... કહ� છે. 

(થમOમીટર, બેરોમીટર, એમીમીટર) 

(૧૦) બેરોમીટર વડ� .................... C ુ ંદબાણ માપી શકાય છે. 

(હવા, પાણી, જમીન) 

(૧૧) હવાCુ ંદબાણ માપવાનો એકમ .................... છે. 

(�>ટૂન, Fલટર, બાર) 

(૧૨) ÔબારÕ એ .................... C ુ ંદબાણ માપવાનો એકમ છે. 

(પાણી, જમીન, હવા) 
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(૧૩) ')ૃવીથી @મ ઉપર જઈએ તેમ હવાના દબાણમા ં.................... થાય છે. 

(વધારો, ઘટાડો) 

(૧૪) ડકં, (હ��ડપપં)ની મદદથી .................... ના ંદબાણને લીધે પાણીને ઉપર ખTચી શકાય છે. 

(પાણી, હવા, જમીન) 

(૧૫) ડકં, (હ��ડપપં)ની મદદથી હવાના ંદબાણને લીધે .................... ને ઉપર ખTચી શકાય છે. 

(જમીન, પાણી, હવા) 

(૧૬) પાણીને .................... ની મદદથી હવાના ંદબાણને લીધે ઉપર ખTચી શકાય છે. 

(કાર, હ��ડપપં, સાઈકલનો પપં) 

(૧૭) પદાથUC ુ ં@મ V%ેફળ વધાર� તેમ હવાCુ ંદબાણ .................... . 

(વધાર� લાગે છે, ઓX ંલાગ ેછે, કંઈ ફ�રફાર થતો નથી) 

(૧૮) પદાથUCુ ં@મ V%ેફળ .................. તેમ હવાCુ ંદબાણ વધાર� હોય છે. 

(વધાર�, મYયમ, ઓX)ં 

(૧૯) Z[ગામા ંવધાર� પડતી હવા ભરવાથી Z[ગો .................. . 

(વ\ ુZલાય છે, ]ટ, ^ય છે, કંઈ અસર થતી નથી) 

(૨૦) ગરમ પાણી ભર�લી બધં બોટલ ઉપર ઠં_ુ ંપાણી ર�ડતા બોટલ .................. . 

(સકંોચાઈ ^ય છે, ]લાય ^ય છે, ફ�રફાર થતો નથી) 

 

��!" #�"� ��$�� х� %" к& х�' (" ����  

 

(૧) ')ૃવીની આસપાસના હવાના ંઆવરણને જલાવરણ કહ� છે.      ખ`ંુ, ખોaંુ 

(૨) @મ પદાથUC ુ ંV%ેફળ વધાર� તેમ હવાCુ ંદબાણ વધાર�.       ખ`ંુ, ખોaંુ 

(૩) આપણા શર,રની bદર હવા નથી.          ખ`ંુ, ખોaંુ 

(૪) ')ૃવીCુ ંવાતાવરણ ')ૃવીની સપાટ,થી ૪૦૦ /કમી િવ2તર�Aુ ંછે.      ખ`ંુ, ખોaંુ 

(૫) મYયમા ંકાcુ ંપાડ�લી 2Lો વડ� પાણી પી શકd ુ ંનથી.        ખ`ંુ, ખોaંુ 

(૬) ]લાવેલા ][ગામા ંવધાર� પડતી હવા ભરવાથી ][ગો વ\ ુ]લાય છે.      ખ`ંુ, ખોaંુ 

(૭) ')ૃવીની ઉપર તરફ જતા ંહવાCુ ંદબાણ વધે છે.        ખ`ંુ, ખોaંુ 

(૮) હવાCુ ંદબાણ માપવા માટ�ના ંસાધનને થમOમીટર કહ� છે.       ખ`ંુ, ખોaંુ 

(૯) હવાCુ ંદબાણ માપવા માટ�નો એકમ Fલટર છે.        ખ`ંુ, ખોaંુ 

(૧૦) િસ/રeજના ંઆગળના ંભાગને fગળ, વડ� બધં કર, િસ/રeજના ંડgાને 'રૂ�'રૂો દબાવી શકાય છે.  ખ`ંુ, ખોaંુ 

(૧૧) બેરોમીટર વડ� હવાCુ ંદબાણ માપી શકાય છે.        ખ`ંુ, ખોaંુ 

(૧૨) આપણા શર,રના ૧ ચો સેમી ભાગ પર ૯.૮ �>ટૂન @ટAુ ંહવાCુ ંવજન લાગે છે.    ખ`ંુ, ખોaંુ 
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એકમ નબંર Ð ૨           એકમ*ુ ંનામ Ð ,-ુપ અને ફળ 

 

������ ��	 
��� 	� ��к�� ���� к�	. 

 

(૧) વન*ુ ં!જનન 3ગ ક5ુ ંછે ? 

(અ) પણ8   (બ) !કાડં   (ક) :ળૂ   (ડ) ,-ુપ  

(૨) ,-ુપ <ના ઉપર ગોઠવાયે?ુ ંહોય છે તે રચનાને @ુ ંકહ� છે ?  

(અ) પરાગાસન  (બ) ,-ુપાસન   (ક) ,ુકં�સર ચA  (ડ) Bીક�સર ચA  

(૩) ,-ુપના ંબધા ભાગો કોની સાથે જોડાયેલા હોય છે ?  

(અ) ,-ુપદંડ   (બ) દલચA   (ક) ,-ુપાસન   (ડ) પરાગાસન  

(૪) ,-ુપના ંબહારના ભાગમા ંઆવેલી પણ8 <વી રચનાને @ુ ંકહ� છે ?  

(અ) વHપ%   (બ) દલચA   (ક) ,-ુપદંડ   (ડ) પરાગાસન  

(૫) ,-ુપ*ુ ંકળJ અવKથામા ંરLણ કોણ કર� છે ?  

(અ) દલચA   (બ) વHચA   (ક) ,ુકં�સરચA   (ડ) Bીક�સરચA 

(૬) કોને Nલમણી પણ કહ�વાય છે ?   

(અ) ,-ુપદંડ   (બ) ,-ુપાસન   (ક) વHચA   (ડ) દલચA  

(૭) ,-ુપનો કયો ભાગ કJટકોને આકષ8વા*ુ ંકાય8 કર� છે ?  

(અ) દલચA   (બ) ,-ુપાસન   (ક) પરાગકોશ   (ડ) ,ુકં�સર ચA  

(૮) પરાગરજ શામા ંઉQપR થાય છે ?  

(અ) પરાગનSલકા  (બ) પરાગકોશ   (ક) પરાગવાTહની  (ડ) પરાગાસન  

(૯) Bીક�સરના ંસૌથી નીચનેા Nલેલા ભાગને @ુ ંકહ� છે ?  

(અ) પરાગાસન  (બ) પરાગવાTહની  (ક) બીVશય   (ડ) બીVંડ  

(૧૦) પરાગાસન કોનો ભાગ છે ?  

(અ) ,ુકં�સરનો   (બ) Bીક�સરનો   (ક) પરાગકોશનો  (ડ) પરાગનSલકાનો  

(૧૧) નીચનેા પૈકJ માસંલ ફળ ક5ુ ંછે ?  

(અ) વાલ   (બ) ભYડા   (ક) ટામેટા ં  (ડ) વટાણા  

(૧૨) નીચનેા પૈકJ કોનો સમાવેશ પરાગરજના ંવાહકોમા ંથતો નથી ?  

(અ) ભમરો   (બ) પતSંગ5ુ ં  (ક) મધમાખી   (ડ) માખી  

(૧૩) Bીક�સરના ંસૌથી ઉપરના ંભાગે આવેલ ગાદJ <વા ભાગને @ુ ંકહ� છે ?  

(અ) ,-ુપાસન   (બ) પરાગાસન  (ક) પરાગવાTહની  (ડ) બીVશય   
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	� ��к�� ���� к�� х��� ��� � ��	. 

 

(૧) ,-ુપ એ ..................... પર ગોઠવાયે?ુ ંહોય છે. 

(વHચA, ,-ુપાસન, દલચA) 

(૨) કળJ Kવ\પે રહ�લા ,-ુપ*ુ ંરLણ ..................... કર� છે. 

(,-ુપાસન, દલચA, વHચA) 

(૩) Nલમણીને ..................... પણ કહ� છે. 

(દલચA, વHચA, પરાગાસન) 

(૪) ,-ુપનો ..................... ભાગ કJટકોને આકષ8વા*ુ ંકાય8 કર� છે. 

(વHચA, પરાગરજ, દલચA) 

(૫) ,-ુપમા ંવHચAની ઉપર આવેલી રંગીન પાદંડJઓને ..................... કહ� છે. 

(દલચA, ,-ુપાસન, પરાગાસન) 

(૬) ,-ુપ*ુ ંનર !જનન 3ગ ..................... છે. 

(Bીક�સર, ,ુકં�સર, પરાગાસન) 

(૭) પરાગરજ ..................... ઉQપR કર� છે. 

(,ુકં�સર, Bીક�સર, દલચA) 

(૮) ,ુકં�સરના ંદાડંJ <વા ભાગને ..................... કહ� છે. 

(ત]ં,ુ પરાગકોષ, પરાગાસન) 

(૯) ,ુકં�સરના ંટોચ પર આવેલ કોથળJ <વા ભાગને ..................... કહ� છે. 

(ત]ં,ુ પરાગકોષ, પરાગાસન) 

(૧૦) ,-ુપ*ુ ંમાદા !જનન 3ગ ..................... છે. 

(Bીક�સર, ,ુકં�સર, ,-ુપાસન) 

(૧૧) Bીક�સરના ંસૌથી ઉપરના ંભાગે આવેલ ગાદJ <વો ભાગ ..................... છે. 

(પરાગાસન, પરાગવાTહની, બીVશય) 

(૧૨) પરાગાસનની નીચે આવેલી નળJ <વી રચનાને ..................... કહ� છે. 

(પરાગવાTહની, બીVશય, ત]ં)ુ 

(૧૩) પરાગવાTહનીના ંનીચનેા ભાગે આવેલી ^લેલી રચનાને ..................... કહ� છે. 

(પારાગાસન, બીVશય, ત]ં)ુ 

(૧૪) Bીક�સર ચAના ..................... મા ંબીVંડ ઉQપR થાય છે. 

(પરાગાસન, પરાગવાTહની, બીVશય) 
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(૧૫) Bીક�સર ચAના બીVશયમા ં.....................  ઉQપR થાય છે. 

(બીVંડ, પરાગરજ, પરાગનSલકા) 

(૧૬) બીVશયમા ંનાના દાણા <વા ભાગને ..................... કહ� છે. 

(પરાગરજ, બીVંડ, પરાગકોશ) 

(૧૭) Bીક�સરના ંપરાગાસન પર Kથાિપત થયેલી પરાગરજ પરાગનSલકા _ારા ..................... ની સાથે જોડાય છે. 

(બીVંડમા ં3ડકોષ સાથે, પરાગવાTહની સાથે, પરાગત]ં ુસાથે) 

(૧૮) ,-ુપમા ંમોટ� ભાગે ..................... જ Bીક�સર હોય છે. 

(એક, બ,ે %ણ) 

(૧૯) ,ુકં�સરની પરાગરજ*ુ ંBીક�સર પરના ંપરાગાસન પર જવાની TAયાને ..................... કહ� છે. 

(પરાગનયન, વાહકો, ફલન) 

(૨૦) પરાગનયનના ં..................... !કારો છે. 

(એક, બ,ે %ણ) 

(૨૧) એક જ છોડના ં,-ુપના ,ુકં�સર અને Bીક�સરમા ંથ] ુ ંપરાગનયન ..................... છે. 

(પરપરાગનયન, Kવપરાગનયન, ફલન) 

(૨૨) એક જ !કારની વનના બે અલગ-અલગ છોડના ં,-ુપોના ં,ુકં�સર અને Bીક�સરમા ંથ]ુ ંપરાગનયન ..................... 

છે. (પરપરાગનયન, Kવપરાગનયન, ફલન) 

(૨૩) પરાગનયન દરિમયાન પરાગરજ એક ,-ુપથી બીV ,-ુપ `ધુી ..................... _ારા પહaચતી હશે. 

(પરાગરજના ંવાહકો, Kવપરાગનયન, પરપરાગનયન) 

(૨૪) ભમરો, પતSંગ5ુ,ં મધમાખી, પવન, પાણી એ ..................... ના ંવાહકો છે. 

(પરાગરજ, પરાગકોશ, બીVશય) 

(૨૫) પરાગરજ પરાગનSલકા _ારા બીVંડ `ધુી પહaચી બીVંડમા ં3ડકોષ સાથે જોડાય છે. આ TAયાને ..................... 

કહ� છે. (પરાગનયન, ફલન, પરપરાગનયન) 

(૨૬) ,-ુપમા ંફલન થયા બાદ બીVંડ િવકાસ પામી ..................... બને છે. 

(પરાગકોશ, બીજ, ,-ુપ) 

(૨૭) ,-ુપમા ંફલન બાદ બીVશય િવકાસ પામી ..................... બને છે. 

(બીજ, ફળ, ,-ુપ) 

(૨૮) નર !જનનકોષ અને માદા !જનનકોષના ંિમલનને ..................... કહ� છે. 

(પરાગનયન, ફલન, પરાગકોશ) 

(૨૯) ફળના ં..................... !કાર છે. 

(એક, બ,ે %ણ) 
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(૩૦) < ફળમા ંબીVશયની Tદવાલ માસંલ અને દળદાર હોય તેવા ંફળને ..................... ફળ કહ� છે. 

(@-ુક, માસંલ, ધા�ય) 

(૩૧) ક�રJ, ટામેટા,ં લYb,ુ પપૈ5ુ ંવગેર� એ ..................... ફળ છે. 

(@-ુક, માસંલ, ધા�ય) 

(૩૨) ક�ટલાકં ફળ પાકા થતા ંબીVશયની Tદવાલ @-ુક (`કુJ) બને છે તેવા ંફળને ..................... ફળ કહ� છે. (માસંલ, 

@-ુક, ધા�ય) 

(૩૩) વાલ, વટાણા, ]વેુર, મગ વગેર� ફળો એ ..................... ફળો છે. 

(માસંલ, @-ુક, ધા�ય) 

(૩૪) < ફળોમા ંબીVશય સળંગ જોવા મળે તેવા ંફળોને ..................... ફળ કહ� છે. 

(!ાવર, િશcબ, ધા�ય) 

(૩૫) < ફળોમા ંબીVશયના ંભાગ પડ� તેવા ંફળોને ..................... કહ� છે. 

(!ાવર, િશcબ, ધા�ય) 

(૩૬) < ફળોમા ંફળો*ુ ંફલાવરણ અને બીજ*ુ ંબીVવરણ જોડાયેલ તેવા ંફળોને ..................... કહ� છે. 

(!ાવર, િશcબ, ધા�ય) 

(૩૭) વાલ, વટાણા, ચોળા એ ..................... ફળના ં@-ુક ફળો છે.  

(!ાવર, િશcબ, ધા�ય) 

(૩૮) કપાસ, ભYડા એ ..................... ફળના ં@-ુક ફળો છે. 

(!ાવર, િશcબ, ધા�ય) 

(૩૯) ઘe, મકાઈ, બાજરJ એ ..................... ફળના ં@-ુક ફળો છે. 

(!ાવર, િશcબ, ધા�ય) 

(૪૦) ૧, ૨, ૩, ૫, ૮, ૧૩, ૨૧, ૩૪, ૫૫ ..... આ રJતના ં3કોની સાકંળને ..................... કહ� છે. 

(TફલોનાકJ, TફબોનાકJ, TફલgનાકJ) 

(૪૧) દલચA એ ..................... અને ..................... નામે ઓળખાય છે. 

(Nલમણી, ,-ુપમણી, મણી) 

(૪૨) ,ુકં�સરના ંબે ભાગો ..................... અને ..................... છે. 

(પરાગકોશ, ત]ં,ુ પરાગનયન) 
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(૧) hુ ંવન*ુ ંસૌથી `ુદંર અને આકષ8ક 3ગ i.ં        

(૨) મારા પર ,-ુપ ગોઠવાયે?ુ ંહોય છે.         

(૩) hુ ંકળJ Kવ\પે રહ�લા ,-ુપ*ુ ંરLણ કjંુ i.ં        

(૪) hુ ં,-ુપોનો રંગીન અને `ગુધંીદાર ભાગ i.ં        

(૫) hુ ં,-ુપનો નર !જનનકોષ i.ં         

(૬) hુ ં,-ુપનો માદા !જનનકોષ i.ં         

(૭) hુ ંપરાગનSલકા _ારા બીVંડ `ધુી પહaચી બીVંડમા ં3ડકોષ સાથે જોડkુ ંi.ં    

(૮) hુ ંપરાગકોષમાથંી ઉQપR થાવ i.ં         

 

 

‘અ’ ��+�,�� ���- ‘-’ ��+�,
��.� ш	0� 1��	 2
 ���� 3��� ‘અ’ ��+�,�� ��-� ��
� �х	. 

 

ÔઅÕ િવભાગ        ÔબÕ િવભાગ  

(૧) વHચA        (ક) બીVશયમા ંબીVંડ ઉQપR કર� છે  

(૨) દલચA        (ખ) ફળ ઉQપR કર� છે 

(૩) ,ુકં�સર        (ગ) કJટકોને આકષn છે  

(૪) Bીક�સર        (ઘ) ,-ુપ*ુ ંરLણ કર� છે  

        (ચ) પરાગરજ ઉQપR કર� છે  

 

(૧) ....................  (૨) ....................  (૩) ....................  (૪) ....................   
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િવષય – િવ�ાન અન ેટ�કનોલો�    ધોરણ – ૮     !થમ સ%  

 

�к� ���� – 3       �к���� �� – �����к х��� 

 

����� ��� ��� ���� ��к�� � �! к��. 

 

(૧) ખતે ઉ)પાદન વધારવા નીચનેા પૈક. /ુ ંજ3ર. નથી ? 

(અ) આ6િુનક ખતેી ઓ7રો     (બ) આ6િુનક િપયત પ9િત  

(ક) :ધુાર�લ ;બયારણ      (ડ) પરંપરાગત  

(૨) નીચનેા પૈક. કઈ હાઇAોપોિનBસ  ખતેીની ર.ત નથી ? 

(અ) વોટર કCચર પ9િત     (બ) Dેવલ કCચર પ9િત   

(ક) સે�ડ કCચર પ9િત      (ડ) હોEટFકCચર પ9િત  

(૩) જમીન િવના ખતેી કરવાની પ9િત કઈ છે ? 

(અ) Eકચન ગાડIન  (બ) હાઈAોપોિનBસ  (ક) બાગાયતી ખેતી  (ડ) પરંપરાગત ખતેી  

(૪) હાવKLટરનો ઉપયોગ શો છે ?  

(અ) જમીન ખેડવા      (બ) પાકની લણણી કરવા  

(ક) પાકને દવા છાટંવા      (ડ) Nંૂડામાથંી અનાજ PQંુ પાડવા   

(૫) ઘરની આસપાસની જTયામા ંઘરગUVુ ંજ3ર. શાકભા�Wુ ંવાવેતર કરXુ ંતેને /ુ ંકહ� છે ? 

(અ) Eકચન ગાડIન  (બ) બાગાયતી ખેતી  (ક) ટ�ર�સ ગાડIન  (ડ) હાઈAોપોિનBસ  

(૬) મકાનની છત પર શાકભા� ક� Zલછોડ ઉગાડવાની ગોઠવણ કરવી તેને /ુ ંકહ� છે ?  

(અ) Eકચન ગાડIન  (બ) બોટિનકલ ગાડIન  (ક) ટ�ર�સ ગાડIન  (ડ) બાગાયતી ખેતી 

(૭) નીચનેા પૈક. કોની લીલા ંપાદંડાવાળા શાકભા�મા ંગણના થતી નથી ? 

(અ) મેથી   (બ) સરગવો   (ક) તાદંળજો   (ડ) પાલક  

(૮) છોડને :યૂIની તી^ ગરમીથી બચાવવા ખેતરની જ3ર. જTયામા ંચાર�ય બા_ુ અને ઉપર 7ળ. લગાડવામા ંઆવે છે 

તેવી રચનાને /ુ ંકહ� છે ? 

(અ) બોટ હાઉસ  (બ) નસIર.   (ક) નેટ હાઉસ   (ડ) રોપા ઉછેર ક��`  

(૯) કઈ િસbચાઇ પ9િતમા ંપાણીનો cયય સૌથી ઓછો થાય છે ?  

(અ) dારા િપયત પ9િત      (બ) ધોEરયા િપયત પ9િત  

(ક) eવારા િસbચાઇ પ9િત      (ડ) ટપક િસbચાઇ પ9િત  

(૧૦) બાગાયતી ખતેીમા ંસાર. 7તના છોડ તૈયાર કરવા /ુ ંજ3ર. છે ?  

(અ)નેટ હાઉસ    (બ) હાઈ;gડ ;બયારણ   (ક) કલમ   (ડ) ટપક િસbચાઇ પ9િત  
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(૧૧) નીચનેામાથંી કયા કયા પાકોમા ંહાઈ;gડ ;બયારણનો ઉપયોગ થાય છે ?  

(અ) ડાગંર   (બ) સોયાબીન    (ક) :યૂIhખુી   (ડ) ઉપરના ંતમામ  

(૧૨) વતIમાન સમયમા ંબાગાયતી ખતેીWુ ંમહ)વ ક�ટiુ ંછે ?  

(અ) jબૂ જ વ6 ુ (બ) ઓk ં   (ક) મlયમ   (ડ) નEહવત  

(૧૩) eવારા િસbચાઇ પ9િતમા ં!િતકલાક ક�ટલા ં;લટર :ધુીW ુ ંપાણી િસbચાય છે ?  

(અ) ૨૦ થી ૨૦૦ ;લટર  (બ) ૨૦ થી ૩૦૦ ;લટર   (ક) ૩૦ થી ૩૦૦ ;લટર  (ડ) ૧૦ થી ૨૦૦ ;લટર   

(૧૪) જmંનુાશકનો છટંકાવ કરવા શાનો ઉપયોગ થાય છે ? 

(અ) n�Bટર   (બ) L!ેયર    (ક) EડLક oલાઉ  (ડ) pેસર  

(૧૫) છોડના ંિવકાસ માટ� જ3ર. પાણી અને પોષકત)વો પાઈપ qારા કઈ પ9િતમા ંમળે છે ?  

(અ) વોટર કCચર પ9િત      (બ) સે�ડ કCચર પ9િત  

(ક) Dવેલ કCચર પ9િત      (ડ) eવારા િસbચાઇ  

(૧૬) જમીનમા ંદટાયેલા ભજેમાપક  ય%ંો જમીનમા ંસDંહાયેલ શેના િવશે કrosટુર !ોDામમા ંમાEહતી આપે છે  

(અ) તાપમાન   (બ) ગરમી    (ક) પાણી   (ડ) ભેજ   

 

 

���� ���# х#� $�� % &��. 

 

(૧) વતIમાન સમયમા ંવLતી વધારો અને શહ�ર.કરણના કારણે ખતેીલાયક જમીન .................... 7ય છે. 

(૨) મોટા ંખતેરોમા ંપાકની લણણી કરવા .................... સાધન વપરાય છે. 

(૩) તૈયાર થયેલા પાકમાથંી અનાજ ક� કઠોળ _ુદા કરવા માટ� .................... નો ઉપયોગ થાય છે. 

(૪) નેટ હાઉસમા ંછોડ જ3ર. તાપમાન જળવાઈ રહ�વાના કારણે છોડની ................... અને .................. સારો થાય છે. 

(૫) બાગાયતી ખેતીમા ં.................... W ુ ંjબૂ મહ)વ છે. 

(૬) બાગાયતી ખતેીમા ં.................... પ9િતનો ઉપયોગ કરવાથી પાણીનો cયય અટકાવી શકાય છે. 

(૭) હાઈAોપોિનBસમા ં.................... નો અથI પાણી થાય છે. 

(૮) હાઈAોપોિનBસમા ંપોિનBસનો અથI .................... ક� .................... થાય છે. 

(૯) eવારા િસbચાઇ પ9િતમા ં!િતકલાક .................... થી .................... ;લટર :ધુીWુ ંપાણી િસbચાય છે. 

(૧૦) જમીનમા ંદટાયેલા ંભજેમાપક ય%ંો જમીનમા ંસDંહાયેલ .................... િવશે કrosટુર !ોDામમા ંમાEહતી આપે છે. 

(૧૧) :ધુાર�લા ;બયારણના ઉ)પાદન માટ� છોડ પર ........... qારા સકંરણ કર. હાઈ;gડ ;બયારણ ઉ)પt કરવામા ંઆવે છે. 

(૧૨) વોટર કCચર પ9િતમા ં.................... પાઈપ વાપરવામા ંઆવે છે. 

(૧૩) પાકમા ંરહ�લા નuદણને vૂર કરવા .................... wવા આ6િુનક સાધનનો ઉપયોગ થાય છે. 

(૧૪) જmંનુાશકનો છટંકાવ કરવા .................... નો ઉપયોગ થાય છે. 
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(૧) વતIમાન સમયમા ંવLતી વધારો અને શહ�ર.કરણના કારણે ખતેીલાયક જમીન ઘટતી 7ય છે.  ખxંુ, ખોQંુ 

(૨) પાકમા ંરહ�લા નuદણને vૂર કરવા pેસરનો ઉપયોગ થાય છે.      ખxંુ, ખોQંુ 

(૩) મોટા ંખતેરોમા ંપાકની લણણી કરવા હાવKLટર wવા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે.   ખxંુ, ખોQંુ 

(૪) છોડને :યૂIની તી^ ગરમીથી બચાવવા નેટ હાઉસનો ઉપયોગ કરાય છે.    ખxંુ, ખોQંુ 

(૫) વતIમાન સમયમા ંબાગાયતી ખતેીW ુ ંjબૂ મહ)વ છે.       ખxંુ, ખોQંુ 

(૬) બાગાયતી ખતેી Qૂંકા સમયગાળામા ંવ6 ુનફો આપતી નથી.      ખxંુ, ખોQંુ 

(૭) બાગાયતી ખતેી ખેNતૂના િવકાસ અને સh|ૃ9મા ંjબૂ જ ઉપયોગી છે.     ખxંુ, ખોQંુ 

(૮) પી.વી.સી. પાઈપનો ઉપયોગ Dવેલ કCચર પ9િતમા ંથાય છે.     ખxંુ, ખોQંુ 

(૯) જમીનમા ંદટાયેલા ભજેમાપક ય%ંો જમીનમા ંસDંહાયેલ ગરમી િવશે પણ માEહતી આપે છે.  ખxંુ, ખોQંુ 

(૧૦) બાગાયતી ખતેી હાઈAોપોિનBસ ખતેી પ9િતનો એક !કાર છે.     ખxંુ, ખોQંુ 

 

 

 

��� *+х� ����, -�� к�) .�. 

 

 

(૧) }ુ ંNૂડંામાથંી અનાજના દાણા અલગ કરવા માટ� ઉપયોગી k.ં      

(૨) મારો ઉપયોગ જmંનુાશકનો છટંકાવ કરવા માટ� થાય છે.      

(૩) }ુ ંપાકમા ંરહ�લા નuદણને vૂર કરવા માટ�W ુ ંઆ6િુનક સાધન k.ં     

(૪) મોટા ખતેરોમા ંપાકની લણણી કરવા મારો ઉપયોગ થાય છે.      

(૫) }ુ ંતૈયાર થયેલા પાકમાથંી અનાજ ક� કઠોળ _ુદા કરવા માટ� ઉપયોગી k.ં    

(૬) }ુ ંએવા !કારની ખતેી k ંક� w Qૂંકા સમયગાળામા ંવ6 ુનફો આપે છે.     

(૭) માxંુ ઉ)પાદન :ધુાર�લા ;બયારણના છોડ પર પરાગનયન qારા સકંરણ કર. કરવામા ંઆવે છે.  

(૮) માર. િસbચાઇ પ9િતમા ં!િતકલાક ૩૦ થી ૩૦૦ ;લટર :ધુીW ુ ંપાણી િસbચાય છે.    

(૯) મારા qારા િનધાIEરત સમય માટ� પાણીના િસbચાઇWુ ંકાયI થાય છે.     

(૧૦) }ુ ંજમીનમા ંસDંહાયેલ ભજે િવશે કrosટુર !ોDામમા ંમાEહતી આ~ુ ંk.ં   
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‘0’ ��23� $�� ‘�’ ��23��4� ш�'� ���� 6� ���� ���# ‘0’ ��23� ����  �� #х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ        ÔબÕ િવભાગ  

(૧) લે�ડ લવેલર      (ક) જમીનમા ં�ડ. ખેડ કરવા  

(૨) EડLક હ�રો       (ખ) જમીન સમતલ કરવા  

(૩) રોટાવેટર       (ગ) Lવ�છ દાણા કરવા  

(૪) ક�Cટવેટર       (ઘ) જમીન પોચી બનાવવા  

(૫) ડબલ મોCડ બોડI oલાઉ    (ચ) છા;ણયા ખાતરને જમીનમા ંભેળવવા  

(૬) મ�CટપપIઝ pેસર      (છ) ઘ�ના દાણા Pટા પાડવા  

(૭) ર.પર બાઈ�ડર      (જ) પાકની લણણી કર. ~ળૂા ંબનાવવા  

(૮) cહ.ટ pેસર       (ઝ) મlયમ ખેડ કરવા  

(૯) L!ેયર       (ટ) વોટર કCચર પ9િત  

(૧૦) પી.વી.સી. પાઈપલાઈન     (ઠ) જmંનુાશકનો છટંકાવ કરવા  

 

(૧) ..........  (૨) .......... (૩) ..........  (૪) .......... (૫) .......... 

(૬) .......... (૭) .......... (૮) .......... (૯) .......... (૧૦) .......... 
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િવષય – િવ�ાન અન ેટ�કનોલો�    ધોરણ – ૮     !થમ સ%  

 

�к� ���� – 4          �к���� �� – � ��� ��� 

 

 

����� ��� ��� ���� ��к�� � �! к��. 

 

(૧) અમીબા એ ક�વા આકાર*ુ ં!�વ છે ? 

(અ) િનયિમત   (બ) સ/ંણૂ1   (ક) અિનયિમત    (ડ) એક પણ નહ4  

(૨) પરોપ�વન 67ુરતો !�વ કયો છે ? 

(અ) અમીબા   (બ) 8લા9મો:ડયમ  (ક) પેરાિમિશયમ   (ડ) !�વ  

(૩) લીલ એ નીચનેામાથંી =ુ ંછે ? 

(અ) પરપોષી   (બ) >વયપંોષી   (ક) બ?ે    (ડ) એક પણ નહ4 

(૪) કયો ABૂમ�વ રોગ માટ� જવાબદાર છે ? 

(અ) બFેટ�:રયા   (બ) !�વ   (ક) લીલ    (ડ) Gગ  

(૫) ચપંલના તIળયા Kવો આકાર કોણ ધરાવે છે ? 

(અ) 8લા9મો:ડયમ  (બ) !�વ   (ક) પેરાિમિશયમ   (ડ) એક પણ નહ4 

(૬) એમેIબક મરડો કયા !�વથી થાય છે ? 

(અ) અમીબા   (બ) Gગ   (ક) લીલ    (ડ) પેરાિમિશયમ 

(૭) લીલને બી7 કયા નામથી ઓળખવામા ંઆવે છે ? 

(અ) Gગ   (બ) બેFટ�:રયા   (ક) શેવાળ    (ડ) !�વ  

(૮) લીલ લાલ િસવાય બી7 કયા રંગની જોવા મળે છે ? 

(અ) લીલો   (બ) નીલો   (ક) વાદળ4    (ડ) Oરૂો  

(૯) Gગનો એક !કાર યી>ટ છે તો બીજો !કાર કયો છે ? 

(અ) મોQડ   (બ) લીલ   (ક) !�વ    (ડ) બેFટ�:રયા  

(૧૦) શીતળાની રસીના શોધક કોણ હતા ? 

(અ) એડવડ1 Kનર  (બ) આઈ�>ટાઈન  (ક) Tઈુ પાUર    (ડ) એક પણ નહ4  

(૧૧) �વાVુ*ં ુ ંબીWુ ંનામ =ુ ંછે ? 

(અ) !�વ   (બ) વાઈરસ   (ક) બેFટ�:રયા    (ડ) Gગ  

(૧૨) Tઈુ પાUર� કઈ રસી શોધી હતી ? 

(અ) શીતળા   (બ) ઓર4   (ક) અછબડા    (ડ) હડકવા  
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(૧૩) એX�ટબાયો:ટક દવાઓ શેમાથંી બને છે ? 

(અ) પેિનિસIલન  (બ) !�વ   (ક) લીલ    (ડ) બેFટ�:રયા  

(૧૪) Gગ*ુ ંઉદાહરણ નીચનેામાથંી કZુ ંછે ? 

(અ) Iબલાડ4નો ટોપ  (બ) પેિનિસIલન  (ક) યી>ટ    (ડ) એક પણ નહ4  

(૧૫) Gગના !કાર ક�ટલા છે ? 

(અ) બ ે  (બ) %ણ   (ક) ચાર    (ડ) પાચં  

(૧૬) [ેડ પર જોવા મળતી Gગ કઈ છે ? 

(અ) મોQડ   (બ) યી>ટ   (ક) મશ\મ    (ડ) એક પણ નહ4  

(૧૭) સ�વ િનજ]વને જોડતી કડ4 કોને ગણવામા ંઆવે છે ? 

(અ) બFેટ�:રયા   (બ) !�વ   (ક) વાઈરસ    (ડ) ફોગ  

(૧૮) જમીનને ફળ_પુ કોણ બનાવે છે ? 

(અ) લીલ   (બ) Gગ   (ક) બેFટ�:રયા    (ડ) %ણયે  

(૧૯) ચામ`ંુ કમાવાની :aયામા ંકોણ મદદ કર� છે ? 

(અ) Gગ   (બ) �વાVુ ં  (ક) વાઈરસ    (ડ) !�વ  

(૨૦) સ�વ કોને કહ4 શકાય ? 

(અ) વાઈરસ   (બ) લીલ   (ક) Gગ    (ડ) એક પણ નહ4  

(૨૧) કોના કારણે પાણી પીવાલાયક રહ�b ુ ંનથી ? 

(અ) લીલ   (બ) Gગ   (ક) અમીબા    (ડ) !�વ  

(૨૨) રFતિપc નામનો રોગ કયા બેFટ�:રયાથી થાય છે ? 

(અ) માઈaોબFેટ�:રયમ  (બ) !�વ   (ક) :ડ8થે:રયા    (ડ) %ણયે  

(૨૩) કયો માનવ7તનો મોટામા ંમોટો શd ુછે ? 

(અ) !�વ   (બ) લીલ   (ક) Gગ    (ડ) વાઈરસ  

(૨૪) હાલમા ંદ�શમા ં=ુ ંનાeદૂ કરવા અIભયાન ચલાવવામા ંઆવે છે ? 

(અ) ઓર4   (બ) શીતળા   (ક) અછબડા    (ડ) પોIલયો  

(૨૫) Iચનાઈ મતી બનાવવા =ુ ંવપરાય છે ? 

(અ) લીલ   (બ) Gગ   (ક) િસમે�ટ    (ડ) પfથર  

(૨૬) gુિધરમા ંરહ�લા કયા કણો ABૂમ�વો સામે રhણ મેળવવા માટ�ની શiFત ક�ળવે છે ? 

(અ) હ:રતકણો   (બ) રFતકણો  (ક) કોષ    (ડ) jતેકણો  

(૨૭) શામાથંી ઓર4, અછબડા, શરદ4, કમળો Kવા રોગો થાય છે ? 

(અ) વાઈરસ   (બ) બેFટ�:રયા   (ક) !�વ    (ડ) Gગ  
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(૨૮) રોગોને અટકાવવા માટ� =ુ ંઆપવામા ંઆવે છે ? 

(અ) દવા   (બ) ઇ�KFશન   (ક) 76િૃત    (ડ) રસી  

(૨૯) કઈ લીલમાથંી થીજવાના noય તર4ક� ઉપયોગી એવો પદાથ1 બનાવવામા ંઆવે છે ? 

(અ) સો:ડયમ   (બ) મેpનેિશયમ  (ક) કલો:રન    (ડ) Kલે:ડયમ  

(૩૦) Microbes એટલે =ુ ં? 

(અ) બFેટ�:રયા   (બ) !�વ   (ક) ABૂમ�વો    (ડ) Gગ  

 

���� #��$ х$� &�� ' ���. 

 

(૧) Gગ એ .................... છે. 

(૨) ABૂમ�વોના .................... !કાર છે. 

(૩) વાઈરસને બી7 .................... નામથી ઓળખવામા ંઆવે છે. 

(૪) �વાVુ*ં ુ ંબીWુ ંનામ .................... છે. 

(૫) Gગના qrુય .................... !કાર છે. 

(૬) Iબલાડ4નો ટોપ એ એક !કારની .................... છે. 

(૭) ઢોકળા, ઈડલી, ઢtસા બનાવવા માટ� આથો લાવવા માટ� .................... !કારની Gગ ઉપયોગી છે. 

(૮) Gગને .................... ણી મદદથી જોઈ શકાય છે. 

(૯) મોQડ એ .................... નો એક !કાર છે. 

(૧૦) મોQડ !કારની Gગ .................... પર જોવા મળે છે. 

(૧૧) .................... Kવી Gગ એX�ટબાયો:ટક દવાઓ બનાવવા માટ� ઉપયોગી છે. 

(૧૨) સીધા ખોરાક તર4ક� વપરાતી Gગનો એક !કાર .................... છે. 

(૧૩) ચીઝને >વા:દvટ બનાવનાર .................... છે. 

(૧૪) Iબલોર4 કાચની મદદથી Gગ .................... >વ\પે રોટલી ક� [ેડ પર જોઈ શકાય છે. 

(૧૫) Iબલાડ4ના તોપને .................... પણ કહ�વાય છે. 

(૧૬) પેિનિસIલન Kવી Gગ .................... દવાઓ બનાવવા માટ� વપરાય છે. 

(૧૭) કાપડ, ચામ`ુ ંઅને લાકડામા ં.................... લાગવાથી તે ખરાબ થઇ 7ય છે. 

(૧૮) દાદર, ખસ, ખરજwુ ંએ .................... ના કારણ ેથાય છે. 

(૧૯) અમીબા, પેરાિમિશયમ અને 8લા9મો:ડયમ એ .................... ના ઉદાહરણ છે. 

(૨૦) અિનયિમત આકાર ધરાવb ુ ં!�વ .................... છે. 

(૨૧) .................... એ પરોપ�વન 67ુરતો !�વ છે. 

(૨૨) િનિUત આકાર ધરાવતો !�વ .................... છે. 
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(૨૩) .................... એ અિનયિમત આકાર ધરાવતો !�વ છે. 

(૨૪) .................... એ એમેIબક મરડો થવા માટ� જવાબદાર છે. 

(૨૫) મેલ:ેરયા માટ� જવાબદાર !�વ .................... છે. 

(૨૬) .................... એ હલનચલન કરવા માટ� પોતાનો આકાર બદલીને હલનચલન કર� છે. 

(૨૭) !�વને .................... વડ� જોઈ શકાય છે. 

(૨૮) પેરાિમિશયમ .................... Kવો આકાર ધરાવે છે. 

(૨૯) હાથીપગાનો રોગ થવા માટ� .................... જવાબદાર છે. 

(૩૦) xૂધમાથંી દહy અથવા ચીઝ બનાવવા .................... ઉપયોગી છે. 

(૩૧) ધ*રુ, 8લેગ, �Zમુોિનયા, મરડો Kવા રોગો થવા માટ� .................... જવાબદાર છે. 

(૩૨) વાઈરસને .................... વડ� જ જોઈ શકાય છે. 

(૩૩) વાઈરસને .................... પણ ગણાવી શકાય. 

(૩૪) િવિવધ !કારના રોગો ઉzપ? કરવા માટ� .................... ને જ જવાબદાર ગણાવી શકાય. 

 

����� ���� �к ш)!�� &� $х�  

 

(૧) ABૂમ�વનો એક !કાર લખો. 

(૨) !�વ એ =ુ ંછે ? 

(૩) િવષાVુનેં બીWુ ં=ુ ંનામ આપી શકાય ? 

(૪) [ેડ, રોટલીના {ુકડા પર =ુ ંજોવા મળે છે ? 

(૫) Iબલાડ4નો ટોપ એ કયા ABૂમ�વ*ુ ંઉદાહરણ છે ? 

(૬) Gગના !કાર ક�ટલા ંછે ? 

(૭) યી>ટ શેનો !કાર છે ? 

(૮) [ેડ પર જોવા મળતી Gગ કયા !કારની હોય છે ? 

(૯) યી>ટ અને મોQડ આ બ ે!કાર શેના છે ? 

(૧૦) ચોમાસામા ંઉકરડા અને ખતેરોમા ં=ુ ંઊગી નીકળે છે ? 

(૧૧) ઢોકળા, ઈડલી, ઢtસા બનાવવા માટ� આથો લાવવા માટ� કયા !કારની Gગ ઉપયોગી છે ? 

(૧૨) [ેડ, IબX>કટ અને ક�ક  બનાવવા કયા !કારની Gગ ઉપયોગી છે ? 

(૧૩) એX�ટબાયો:ટક દવાઓ કઈ Gગમાથંી બને છે ? 

(૧૪) કઈ Gગ સીધી ખોરાકમા ંઉપયોગી છે ? 

(૧૫) ચીઝને >વાદ/ણૂ1 કોણ બનાવે છે ? 

(૧૬) લાક`ુ ં=ુ ંલાગવાથી ખરાબ થઇ 7ય છે ? 
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(૧૭) દાદર, ખસ, ખરજwુ ંKવા રોગો શેના કારણે થાય છે ? 

(૧૮) અિનયિમત આકાર*ુ ં!�વ કZુ ંછે ? 

(૧૯) પરોપ�વન 67ુરતો !�વ કયો છે ? 

(૨૦) ચપંલના તIળયા Kવો આકાર કયો !�વ ધરાવે છે ? 

(૨૧) વૈ�ાિનક સશંોધન માટ� કોણ ઉપયોગી છે ? 

(૨૨) હાથીપગાના રોગ માટ� કયો ABૂમ�વ જવાબદાર છે ? 

 

���� #��$ ��*�� х� +� к� х�� ,� &-��  

 

(૧) લીલ એ >વયપંોષી છે.         ખgંુ, ખો{ંુ 

(૨) અમીબા એ પોતાની 7તે હલનચલન કર4 શક� છે.      ખgંુ, ખો{ંુ 

(૩) Gગને Iબલોર4 કાચની મદદથી જોઈ શકાતી નથી.      ખgંુ, ખો{ંુ 

(૪) !�વ એ ABૂમ�વ નથી.         ખgંુ, ખો{ંુ 

(૫) કોઈપણ Gગને સીધી ખોરાકમા ંઉપયોગમા ંલઇ શકાતી નથી.    ખgંુ, ખો{ંુ 

(૬) રોગ થવા માટ� ABૂમ�વો જવાબદાર છે.       ખgંુ, ખો{ંુ 

(૭) રોગ ન થાય તે માટ� કાળ� લવેી જોઈએ.       ખgંુ, ખો{ંુ 

(૮) લીલને શેવાળ તર4ક� પણ ઓળખવામા ંઆવે છે.      ખgંુ, ખો{ંુ 

(૯) Gગ ચીઝને >વાદ/ણૂ1 બનાવતી નથી.       ખgંુ, ખો{ંુ 

(૧૦) Gગ તા7 ખોરાક પર જોવા મળે છે.       ખgંુ, ખો{ંુ 

(૧૧) મોQડ એ [ેડ પર જોવા મળતી Gગ છે.       ખgંુ, ખો{ંુ 

(૧૨) જમીનને ફળ_પુ બનાવવા*ુ ંકાય1 !�વ કર� છે.      ખgંુ, ખો{ંુ 

(૧૩) !ાણીઓમા ંઘાસ ક� વન>પિતના પાચનમા ંબFેટ�:રયા મદદ\પ થાય છે.   ખgંુ, ખો{ંુ 

(૧૪) ચપંલના તIળયા Kવો આકાર પેરાિમિશયમનો હોય છે.     ખgંુ, ખો{ંુ 

(૧૫) Iચનાઈ મતી બનાવવા લીલ વપરાય છે.       ખgંુ, ખો{ંુ 
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‘/’ ��12� &�� ‘�’ ��12��3� ш�*� ,��� 4� ���� #��$ ‘/’ ��12� ����  �� $х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ        ÔબÕ િવભાગ  

(૧) લીલ        (ક) ચપંલના તIળયા Kવો આકાર  

(૨) અમીબા        (ખ) હાથીપગાનો રોગ  

(૩) પેરાિમિશયમ       (ગ) અિનયિમત  

(૪) !�વ        (ઘ) લાલ, Oરૂા રંગની  

(૫) વાઈરસ        (ચ) માનવ7તનો મોટો શd ુ 

        (છ) િનયિમત  

(૧) ..........  (૨) .......... (૩) ..........  (૪) .......... (૫) .......... 

 

‘/’ ��12� &�� ‘�’ ��12��3� ш�*� ,��� 4� ���� #��$ ‘/’ ��12� ����  �� $х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ        ÔબÕ િવભાગ  

(૧) Gગ        (ક) !�વ  

(૨) મશ\મ        (ખ) >વયપંોષી  

(૩) અમીબા        (ગ) ABૂમ�વ  

(૪) લીલ        (ઘ) રસી  

(૫) શીતળા        (ચ) Iબલાડ4નો ટોપ  

        (છ) બેFટ�:રયા  

(૧) ..........  (૨) .......... (૩) ..........  (૪) .......... (૫) .......... 

 

‘/’ ��12� &�� ‘�’ ��12��3� ш�*� ,��� 4� ���� #��$ ‘/’ ��12� ����  �� $х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ       ÔબÕ િવભાગ  

(૧) લીલ       (ક) જમીનને ફળ_પુ બનાવે છે  

(૨) Gગ       (ખ) ખોરાક તર4ક� ઉપયોગી છે  

(૩) બFેટ�:રયા       (ગ) સ�વ િનજ]વને જોડતી કડ4  

(૪) !�વ       (ઘ) એX�ટબાયો:ટક દવામા ંઉપયોગી  

(૫) વાઈરસ       (ચ) xૂધમાથંી દહy અથવા ચીઝ બનાવવા  

       (છ) વૈ�ાિનક સશંોધનો માટ� ઉપયોગી  

(૧) ..........  (૨) .......... (૩) ..........  (૪) .......... (૫) .......... 
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િવષય – િવ�ાન અન ેટ�કનોલો�    ધોરણ – ૮     !થમ સ%  

 

�к� ���� – 5         �к���� �� – ������ ��� ��:��� ��� 

 

 

����� ��� ��� ���� ��к ! !"�# к��. 

 

(૧) ચતેાઓ શાની બનેલી હોય છે ? 

(અ) ,ાણકોષ   (બ) ચેતાકોષ   (ક) સવેંદ/કોષ    (ડ) એક પણ નહ/  

(૨) ચતેાત%ં3ુ ં56ુય 7ગ ક9ુ ંછે ? 

(અ) અ:મગજ   (બ) મ<યમગજ  (ક) મગજ    (ડ) પ=મગજ  

(૩) મગજ શામા ંર?ાયે@ુ ંહોય છે ? 

(અ) મગજ   (બ) ખોપર/   (ક) કરોડરBCુ    (ડ) ચેતાઓ  

(૪) મગજના Eુલ ક�ટલા ભાગ છે ?  

(અ) એક   (બ) બે    (ક) ચાર    (ડ) %ણ  

(૫) સવંેદ/ 7ગોમાથંી મગજ Gધુી સદં�શાઓ3ુ ંવહન કોણ કર� છે ? 

(અ) !ેરકચતેા   (બ) સવેંદ/ચતેા  (ક) િમHચતેા    (ડ) %ણેય  

(૬) મગJ !ેર�લા સદં�શા3ુ ંશર/રના ભાગો તરફ વહન કોણ કર� છે ? 

(અ) સવેંદ/ચતેા  (બ) િમHચેતા   (ક) ચતેાત%ં    (ડ) !ેરકચતેા 

(૭) ગોર/ MયNOતમા ંમેલેિનન3ુ ં!માણ ક�P ુ ંહોય છે ? 

(અ) ઓQ ં  (બ) વધાર�   (ક) નRહવત    (ડ) Sબૂ વધાર�  

(૮) મેલિેનન3ુ ં!માણ વધાર� હોય તેવી MયNOત ક�વી દ�ખાય છે ? 

(અ) ગોર/   (બ) કાળ/   (ક) ઘWવણX    (ડ) ઉજળ/  

(૯) ગધં પારખવા માટ� નાકની 7દર કયા કોષો આવેલા ંહોય છે ? 

(અ) ,ાણકોષો   (બ) સવેંદ/કોષો  (ક) \વાદકોષો    (ડ) %ણેય  

(૧૦) પારદશ̂ક પટલની પાછળ આવેલ િછ_ને `ુ ંકહ� છે ? 

(અ) કાિનિનકા   (બ) ને%પટલ   (ક) ક/ક/    (ડ) ને%મaણ 

(૧૧) 7ત:cાવો કઈ :િંથમાથંી ઉeપf થાય છે ? 

(અ) એRgનલ   (બ) િપટhટુર/   (ક) થાઈરોઈડ    (ડ) 7ત:cાવી  

(૧૨) ચામડ/ સાથે કઈ ચતેા સકંળાયેલી છે ? 

(અ) સવેંદ/ચતેા  (બ) \પશ̂ચતેા   (ક) _ijટચતેા    (ડ) એક પણ નહ/  
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(૧૩) kખ સાથે કઈ ચતેા સકંળાયેલી હોય છે ? 

(અ) \વાદચતેા   (બ) \પશ̂ચતેા   (ક) _i\ટચતેા    (ડ) સવેંદ/ચતેા  

(૧૪) કડવો \વાદ �ભના કયા ભાગમા ંઅ3ભુવાય છે ? 

(અ) અ:   (બ) મ<ય   (ક) પ=    (ડ) %ણેય  

(૧૫) િપટhટુર/ :િંથમા ંઉeપf થતા ં7ત:cાવ3ુ ંનામ જણાવો. 

(અ) િપટhટુરાઈન  (બ) થાઈરોNOસન  (ક) ટ�\ટો\ટ�રોન   (ડ) એRgનલ  

(૧૬) ચયાપચયની Rlયાઓ3ુ ંિનયમન કઈ :િંથ કર� છે ? 

(અ) એRgનલ   (બ) થાઈરોઈડ   (ક) 7ડિપmડ    (ડ) `lુિપmડ  

(૧૭) કાન સાથે જોડાયેલી ચતેા3 ુ ંનામ જણાવો. 

(અ) \પશ̂ચતેા   (બ) _ijટચેતા   (ક) સવેંદ/ચતેા    (ડ) Hવણચેતા  

(૧૮) જનન7ગોના િવકાસ પર િનયમન કયો 7ત:cાવ કર� છે ?  

(અ) ટ�\ટો\ટ�રોન  (બ) એRgનલ   (ક) િપટhટુરાઈન   (ડ) થાઈરોNOસન 

(૧૯) મગજ અને કરોડરBCુ સાથે જોડાયેલી ચતેાઓનો સમાવેશ કયા ચતેાત%ંમા ંથાય છે ?  

(અ) મ<યવતX   (બ) પRરઘવતX   (ક) મગજ    (ડ) %ણેય  

(૨૦) કરોડરBCુ શામા ંર?ાયેલી હોય છે ? 

(અ) મગજ   (બ) ખોપર/   (ક) કરોડ\તભં    (ડ) એક પણ નહ/  

(૨૧) ખારો \વાદ �ભના કયા ભાગમા ંજોવા મળે છે ? 

(અ) અ:ભાગમા ં (બ) મ<યભાગમા ં (ક) 7તભાગમા ં  (ડ) %ણેય  

(૨૨) નાક સાથે કઈ ચતેા સકંળાયેલી હોય છે ? 

(અ) ,ાણચતેા   (બ) \પશ̂ચતેા   (ક) સવેંદચતેા    (ડ) _i\ટચતેા  

(૨૩) ગધંની સવેંદના માટ� નાકની 7દરની સપાટ/ હમેંશા ક�વી હોય છે ? 

(અ) Gકૂ/   (બ) લીસી   (ક) ખરબચડ/    (ડ) ભેજવાળ/  

 

���� %!�& х&� (�� ) *��. 

 

(૧) ચતેાઓ .................... ની બનેલી હોય છે. 

(૨) મ3jુયના ચતેાત%ંને કાય̂ના આધાર� .................... ભાગમા ંવહnચવામા ંઆવે@ુ ંછે. 

(૩) મગજ અને કરોડરBCુનો સમાવેશ .................... ચતેાત%ંમા ંથાય છે. 

(૪) ચતેાત%ં3ુ ં56ુય 7ગ .................... છે. 

(૫) મગજ .................... મા ંર?ાયે@ુ ંહોય છે. 

(૬) મગજના Eુલ .................... ભાગ છે. 
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(૭) શર/રની તમામ !કારની Rlયાઓ3ુ ંસચંાલન અને િનયમન .................... કર� છે. 

(૮) બોલPુ,ં િવચારPુ,ં ઓળખPુ,ં યાદ રાખPુ ંJવી Rlયા પર િનય%ંણ .................... મગજમા ંથાય છે. 

(૯) હાથ, પગ અને અ�ય 7ગો પર િનય%ંણ તેમજ શર/ર3ુ ંસpંલુન .................... મગજમા ંથાય છે. 

(૧૦) શર/રની અનૈrsછક Rlયાઓ Jવી ક� પાચન, tસન, uદય ધબકPુ ંવગેર� પર િનય%ંણ ............... મગજમા ંથાય છે. 

(૧૧) જોPુ,ં સાભંળPુ,ં G ૂઘંPુ ંઅને \વાદ પારખવા Jવી �ાનેi�_યો3ુ ંસચંાલન અને િનયમન .................... vારા થાય છે. 

(૧૨) કરોડરBCુ .................... મા ંર?ાયેલી હોય છે. 

(૧૩) મગજ અને કરોડરBCુ સાથે જોડાયેલી ચતેાઓનો સમાવેશ .................... ચતેાત%ંમા ંથાય છે. 

(૧૪) માનવ શર/રમા ં.................... !કારની ચતેો હોય છે. 

(૧૫) સવેંદ/ 7ગોમાથંી મગજ Gધુી સદં�શા3 ુ ંવહન .................... ચતેા કર� છે. 

(૧૬) મગJ !ેર�લા સદં�શા3ુ ંશર/રના ભાગો તરફ વહન .................... ચતેા કર� છે. 

(૧૭) શર/રના િવિવધ ભાગોમાથંી મગજ તરફ તેમજ મગજમાથંી શર/રના િવિવધ ભાગો તરફ સદં�શા3 ુ ંવહન .............. 

ચતેા કર� છે. 

(૧૮) શર/ર3ુ ંબાw આવરણ .................... છે. 

(૧૯) ગધં પારખવા માટ� નાકની 7દર .................... કોષો આવેલા હોય છે. 

(૨૦) tાસમા ંલીધેલી હવાની ગધં xાણકોષો .................... મારફતે મગજ Gધુી પહyચાડ� છે. 

(૨૧) કાનના 56ુય .................... ભાગ છે. 

(૨૨) બાwકણ^ વાતાવરણમાથંી <વિનના તરંગો એકઠા કર/ .................... Gધુી પહyચાડ� છે. 

(૨૩) ખોરાકના Cુદા Cુદા \વાદ પારખવા માટ� �ભમા ંCુદ/ Cુદ/ .................... આવેલી છે. 

(૨૪) પારદશ̂ક પટલની પાછળ આવેલ િછ_ને .................... કહ� છે. 

(૨૫) kખમા ંસફ�દ ભાગ અને ક/ક/ વsચનેો ભાગ .................... કહ�વાય છે. 

(૨૬) 7ત:cાવો .................... :િંથમાથંી ઉeપf થાય છે. 

(૨૭) 7ત:cાવો ઉeપf કરતી :િંથઓ .................... :િંથઓ તર/ક� ઓળખાય છે. 

(૨૮) ચયાપચયની Rlયાઓ3ુ ંિનયમન .................... :િંથ કર� છે. 

(૨૯) જનન7ગોના િવકાસ પર િનયમન .................... 7ત:cાવ કર� છે. 

(૩૦) ચામડ/મા ં.................... નામ3ુ ંઅગeય3ુ ં_Mય આવે@ુ ંહોય છે. 

 

����� ���� �к ш,#�� (�� %!�. 

  

(૧) માનવશર/રમા ંઆવેલી િવિવધ ચતેાઓ મળ/ને `ુ ંબને છે ? 

(૨) શર/રની તમામ !કારની Rlયાઓ3ુ ંસચંાલન અને િનયમન કોણ કર� છે ? 

(૩) ચતેાઓ શાની બનેલી હોય છે ? 
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(૪) મ<યવતX ચતેાત%ંમા ંશાનો સમાવેશ થાય છે ? 

(૫) મગજ શેમા ંર?ાયે@ુ ંહોય છે ? 

(૬) બોલPુ,ં િવચારPુ,ં ઓળખPુ ંJવી Rlયાઓ3ુ ંિનયમન કયા મગજમા ંથાય છે ? 

(૭) સાભંળPુ,ં G ૂઘંPુ,ં \વાદ પારખવાની Rlયાઓ3ુ ંિનયમન શેના vારા થાય છે ? 

(૮) કરોડરBCુ શામા ંર?ાયેલી હોય છે ? 

(૯) મગજ અને કરોડરBCુ સાથે જોડાયેલી ચતેાઓનો સમાવેશ શેમા ંથાય છે ? 

(૧૦) ચતેાઓ આખા શર/રમા ંક�વી ર/તે ફ�લાયેલી હોય છે ? 

(૧૧) માનવશર/રમા ંEુલ ક�ટલા !કારની ચતેાઓ આવેલી હોય છે ? 

(૧૨) સવેંદ/ 7ગોમાથંી મગજ Gધુી સદં�શા3 ુ ંવહન કોણ કર� છે ? 

(૧૩) મગJ !ેર�લા સદં�શા3ુ ંશર/રના ભાગો તરફ વહન કોણ કર� છે ? 

(૧૪) સવેંદના અ3ભુવતા 7ગોને ક�વા 7ગો કહ� છે ? 

(૧૫) ઠંડ/, ગરમી, પીડા, \પશ̂ અને દબાણ Jવી સવેંદના અ3ભુવવા3ુ ંકાય̂ કોણ કર� છે ? 

(૧૬)ગોર/ MયNOતમા ંમેલેિનન3ુ ં!માણ ક�P ુ ંહોય છે ? 

(૧૭) મેલિેનન3ુ ં!માણ વધાર� હોય તેવી MયNOત ક�વી દ�ખાય છે ? 

(૧૮) ચામડ/મા ંક9ુ ં અગeય3ુ ં_Mય આવે@ુ ંછે ? 

(૧૯) ગધં પારખવા માટ� નાકની 7દર કયા કોષો આવેલા ંહોય છે ? 

(૨૦) ગધંની સવેંદના માટ� નાકની 7દરની સપાટ/ હમેંશા ક�વી હોય છે ? 

(૨૧) બાwકણ^ વાતાવરણમાથંી <વિનના તરંગો એકઠા કર/ કયા ંપહyચાડ� છે ? 

(૨૨) \વાદ પારખવા માટ� �ભમા ં`ુ ંઆવે@ુ ંહોય છે ? 

(૨૩) પારદશ̂ક પટલની પાછળ આવેલ િછ_ને `ુ ંકહ� છે ? 

(૨૪) kખમા ં!વેશતા !કાશ3ુ ંિનય%ંણ કોણ કર� છે ? 

(૨૫) ને%મaણની રચના ક�વી છે ? 

(૨૬) સવેંદ/કોષો vરા અ3ભુવાતી સવેંદના શેના vારા મગજ Gધુી પહyચે છે ? 

(૨૭) 7ત:cાવો કઈ :િંથમાથંી ઉeપf થાય છે ? 

(૨૮) ચામડ/ સાથે કઈ ચતેા સકંળાયેલી છે ? 

(૨૯) કાન સાથે જોડાયેલી ચતેા3 ુ ંનામ જણાવો. 

(૩૦) િપટhટુર/ :િંથમા ંઉeપf થતા ં7ત:cાવ3ુ ંનામ જણાવો. 

(૩૧) લોહ/મા ં{@કુોઝની મા%ા }ળવવા માટ�ના ં7ત:cાવ3ુ ંનામ જણાવો. 

(૩૨) ચયાપચયની Rlયાઓ3ુ ંિનયમન કઈ :િંથ કર� છે ? 

(૩૩) થાઈરોઈડ :િંથમા ંકયો 7ત:cાવ આવેલો છે ? 
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(૩૪) અચાનક બનતી ઘટનામા ંMયNOતને સામનો કરવામા ંકયો 7ત:cાવ મદદ~પ થાય છે ? 

(૩૫) `lુિપmડ :િંથમા ંકયો 7ત:cાવ આવેલો છે ? 

(૩૬) ઈ\�ોજન અને !ોJ\ટ�સેન 7ત:cાવ કઈ :િંથમા ંઆવેલ છે ? 

(૩૭) એRgનલ :િંથમા ંઆવેલ 7ત:cાવ3ુ ંનામ જણાવો. 

(૩૮) નાક સાથે કઈ ચતેા સકંળાયેલી છે ? 

(૩૯) kખ સાથે સકંળાયેલ ચતેા3ુ ંનામ આપો. 

(૪૦) !જનનત%ંની પRરપOવતા માટ� જવાબદાર :િંથ કઈ છે ? 

(૪૧) ખારો \વાદ �ભના કયા ભાગમા ંઅ3ભુવાય છે ? 

 

 

‘�’ ��/0� (�� ‘�’ ��/0��1� ш�2� ���� 3� ���� %!�& ‘�’ ��/0� ���� "�� &х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ        ÔબÕ િવભાગ  

(૧) kખ        (ક) \વાદચેતા  

(૨) કાન        (ખ) ,ાણચેતા  

(૩) �ભ        (ગ) _ijટચેતા  

(૪) નાક        (ઘ) Hવણચેતા  

(૫) ચામડ/        (ચ) \પશ̂ચતેા  

 

 

(૧) ..........  (૨) .......... (૩) ..........  (૪) .......... (૫) .......... 

 

 

‘�’ ��/0� (�� ‘�’ ��/0��1� ш�2� ���� 3� ���� %!�& ‘�’ ��/0� ���� "�� &х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ  “:િંથ”      ÔબÕ િવભાગ  “7ત:cાવ”  

(૧) િપટhટુર/ :િંથ       (ક) ઈ\�ોજન અને !ોJ\ટ�રોન  

(૨) થાઈરોઈડ :િંથ       (ખ) એRgનલ 

(૩) એRgનલ :િંથ       (ગ) થાઈરોNOસન  

(૪) `lુિપmડ        (ઘ) િપટhટુરાઈન  

(૫) 7ડિપmડ        (ચ) ટ�\ટો\ટ�રોન  

 

(૧) ..........  (૨) .......... (૩) ..........  (૪) .......... (૫) .......... 
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‘�’ ��/0� (�� ‘�’ ��/0��1� ш�2� ���� 3� ���� %!�& ‘�’ ��/0� ���� "�� &х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ         ÔબÕ િવભાગ   

(૧) સવેંદ/ચતેા        (ક) સદં�શાની આપ-લે  

(૨) !ેરકચતેા        (ખ) મગજ Gધુી સદં�શા3 ુ ંવહન  

(૩) િમHચતેા        (ગ) શર/રના ભાગો તરફ વહન  

 

(૧) ..........  (૨) .......... (૩) ..........   

 

 

 

‘�’ ��/0� (�� ‘�’ ��/0��1� ш�2� ���� 3� ���� %!�& ‘�’ ��/0� ���� "�� &х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ        ÔબÕ િવભાગ   

(૧) અ:મગજ       (ક) પાચન, tસન, uદય ધબકPુ ંવગેર� Rlયાઓ  

(૨) મ<યમગજ       (ખ) હાથ, પગ તથા અ�ય 7ગો પર િનય%ંણ  

(૩) પ=મગજ       (ગ) બોલPુ,ં િવચારPુ,ં ઓળખPુ ંJવી Rlયાઓ  

 

(૧) ..........  (૨) .......... (૩) ..........   
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િવષય – િવ�ાન અન ેટ�કનોલો�    ધોરણ – ૮     !થમ સ%  

 

�к� ���� – 6       �к���� �� – ���� ����� 

 

����� ��� ��� ���� ��к � �!�" к��. 

 

(૧) પદાથ)ની +,થિતને કારણે તેમા ંરહ�લી ઊ/)ને 0ુ ંકહ�વાય ? 

(અ) ગિતઊ/)   (બ) +,થિતઊ/)   (ક) ઉ6માઊ/)   (ડ) !કાશઊ/)  

(૨) કોઈપણ પદાથ)ની ગિતને લીધે તેમા ંરહ�લી ઊ/)ને 0ુ ંકહ�વાય ?  

(અ) ગિતઊ/)   (બ) +,થિતઊ/)   (ક) ઉ6માઊ/)   (ડ) !કાશઊ/)  

(૩) +,થિતઊ/) અને ગિતઊ/)ના <ુલ સરવાળાને 0ુ ંકહ�વાય ? 

(અ) +,થિતઊ/)  (બ) ગિતઊ/)    (ક) યાિં%કઊ/)  (ડ) ઉ6માઊ/) 

(૪) નીચનેામાથંી કઈ ઊ/) ?યૂ)માથંી સીધી મળતી નથી ? 

(અ) ઉ6માઊ/)   (બ) િવAતુઊ/)   (ક) !કાશઊ/)   (ડ) +,થિતઊ/)  

(૫) વન,પિત !કાશસCંલષેણની DEયામા ંકઈ ઊ/)નો ઉપયોગ કર� છે ? 

(અ) !કાશઊ/)  (બ) િવAતુઊ/)   (ક) રાસાયGણકઊ/)  (ડ) એક પણ નહH  

(૬) ખોરાકમા ંસKંહાયેલી ઊ/) કયા ,વLપે હોય છે ? 

(અ) િવAતુઊ/)  (બ) +,થિતઊ/)   (ક) રાસાયGણકઊ/)  (ડ) એક પણ નહH 

(૭) િવAતુકોષ Nારા બOબ ચલાવવા કઈ ઊ/) વપરાશે ? 

(અ) િવAતુઊ/)  (બ) ગિતઊ/)    (ક) ઉ6માઊ/)    (ડ) એક પણ નહH 

(૮) અવાજના મો/ સાથે સકંળાયેલી ઊ/)ને 0ુ ંકહ�વાય ?  

(અ) ઉ6માઊ/)   (બ) ગિતઊ/)    (ક) Qવિનઊ/)   (ડ) એક પણ નહH 

(૯) જળિવAતુમથકમાથંી  કઈ ઊ/) મેળવાય છે ? 

(અ) !કાશઊ/)  (બ) +,થિતઊ/)   (ક) િવAતુઊ/)   (ડ) એક પણ નહH 

(૧૦) કળHTનૂાને પાણીમા ંઉમેરતા, રાસાયGણકઊ/)Vુ ંકઈ ઊ/)મા ંLપાતંર થાય છે ? 

(અ) રાસાયGણકઊ/)   (બ) ઉ6માઊ/)    (ક) િવAતુઊ/)   (ડ) એક પણ નહH 

(૧૧) નીચનેામાથંી કઈ બાબત ઊ/)સરંWણના િનયમ સાથે સકંળાયેલ નથી ?   

(અ) ઊ/)નો નાશ થાય છે     (બ) ઊ/) ઉXપY કરH શકાતી નથી  

(ક) <ુલ જZથો અચળ રહ� છે     (ડ) ,વLપ બદલાય છે  

(૧૨) ટબા)ઈન Nારા જળઊ/)Vુ ંLપાતંર કઈ ઊ/)મા ંથાય છે ?  

(અ) યાિં%કઊ/)  (બ) િવAતુઊ/)   (ક) રાસાયGણકઊ/)  (ડ) +,થિતઊ/)  
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(૧૩) જનર�ટર કઈ ઉ/)ના Lપાતંરથી િવAતુઊ/) બનાવે છે ?  

(અ) !કાશઊ/)  (બ) યાિં%કઊ/)   (ક) રાસાયGણકઊ/)  (ડ) એક પણ નહH   

(૧૪) ટ[બૂલાઈટ Nારા િવAતુઊ/)Vુ ંLપાતંર કઈ ઊ/)મા ંથાય છે ? 

(અ) ગિતઊ/)   (બ) !કાશઊ/)   (ક) યાિં%કઊ/)  (ડ) Qવિનઊ/)  

(૧૫) વોટરહHટર િવAતુઊ/)Vુ ંLપાતંરણ કઈ ઊ/)મા ંકર� છે ?  

(અ) ઉ6માઊ/)   (બ) !કાશઊ/)   (ક) િવAતુઊ/)   (ડ) એક પણ નહH  

(૧૬) ટ�Gલિવઝનમા ંકઈ ઊ/)માથંી !કાશઊ/) અને Qવિનઊ/) મળે છે ?  

(અ) યાિં%કઊ/)  (બ) ઉ6માઊ/)    (ક) િવAતુઊ/)   (ડ) એક પણ નહH  

(૧૭) રાસાયGણકઊ/)માથંી યાિં%કઊ/)Vુ ંઉદાહરણ જણાવો.  

(અ) માનવી   (બ) વન,પિત    (ક) ટ�Gલિવઝન   (ડ) પખંો  

(૧૮) િવAતુઊ/)માથંી !કાશઊ/)Vુ ંઉદાહરણ ન હોય તે શોધો.  

(અ) બOબ   (બ) ટ[બૂલાઈટ   (ક) પખંો   (ડ) ટ�Gલિવઝન   

 

���� $��% х%� '�� ( )��. 

 

(૧) પદાથ)ની +,થિતને કારણે તેમા ંરહ�લી ઊ/)ને .................... કહ� છે. 

(૨) ઊ/)]ોતોના ^_ુય .................... !કાર છે. 

(૩) `ચાઈ પર રહ�લી મોટર ક� દડામા ં.................... ઊ/) હોય છે. 

(૪) ધV6ુયની ખaચાયેલી પણછમા ં.................... ઊ/) રહ�લી હોય છે. 

(૫) `ચાઈ પર રહ�લા દડાને છોડH દ�વાથી +,થિતઊ/)Vુ ં.................... ઊ/)મા ંLપાતંરણ થાય છે. 

(૬) કોઈપણ પદાથ)ની ગિતને લીધે તેમા ંરહ�લી ઊ/)ને .................... ઊ/) કહ� છે. 

(૭) +,થિતઊ/) અને ગિતઊ/)ના સરવાળાને પદાથ)ની.................... ઊ/) કહ� છે. 

(૮) .................... ઊ/) અને .................... ઊ/)ના સરવાળાને પદાથ)ની યાિં%ક ઊ/) કહ� છે. 

(૯) નદH પરના ંબધંમાથંી પાણી છોડતા .................... ઊ/)V ુ ં.................... ઊ/)મા ંLપાતંર થાય છે. 

(૧૦) ટબા)ઈન ચE Nારા પાણીની ગિતઊ/)Vુ ં.................... ઊ/)મા ંLપાતંર થાય છે. 

(૧૧) યાિં%કઊ/) = .................... ઊ/) + .................... ઊ/). 

(૧૨) +,થિતઊ/) + ગિતઊ/) = .................... 

(૧૩) ગરમી એ .................... V ુ ંએક ,વLપ છે. 

(૧૪) ખોરાક રાધંવા માટ� આપણે .................... ઊ/)નો ઉપયોગ કરHએ છHએ. 

(૧૫) ઉ6માઊ/)નો ^_ુય ]ોત .................... છે. 

(૧૬) વરાળ એe�જન .................... ઊ/)ની મદદથી ચાલ ેછે. 



 
ભ ર ત  એ લ .  ચૌ હા ણ  ( ઓ - કા �હા )  Page 3 

(૧૭) ?યૂ)માથંી આવતી ઊ/) .................... Lપે fZૃવી ?ધુી પહhચ ેછે. 

(૧૮) !કાશના Dકરણો સાથે સકંળાયેલી ઊ/) .................... ઊ/) કહ�વાય. 

(૧૯) વન,પિત ખોરાક બનાવવા .................... ઊ/)નો ઉપયોગ કર� છે. 

(૨૦) વન,પિત ?યૂ)માથંી !કાશઊ/) મેળવીને .................... DEયા વડ� પોતાનો ખોરાક બનાવે છે. 

(૨૧) .................... સાધનમા ં?યૂ)!કાશની મદદથી ખોરાક રાધંી શકાય છે. 

(૨૨) ?યૂ)!કાશની મદદથી .................... સાધન Nારા પાણી ગરમ કરH શકાય છે. 

(૨૩) રાસાયGણક !DEયા Nારા મળતી ઊ/) .................... ઊ/) છે. 

(૨૪) ફટાકડામા ં.................... ઊ/) રહ�લી છે. 

(૨૫) િવAતુકોષ, બળતણ અને ખોરાકમા ંસKંહાયેલી ઊ/) .................... છે. 

(૨૬) .................... ઊ/)ને એક જjયાએથી બી� જjયાએ સરળતાથી લઇ જઈ શકાય છે. 

(૨૭) અવાજના મો/ સાથે સકંળાયેલી ઊ/)ને .................... ઊ/) કહ� છે. 

(૨૮) કળHTનૂાને jલાસના પાણીમા ંનાખતા પાણી .................... બને છે. 

(૨૯) કળHTનૂાને પાણીમા ંઉમેરતા પાણી ગરમ થાય તે રાસાયGણક ઊ/)Vુ ં.................... ઊ/)મા ંLપાતંર કહ�વાય. 

(૩૦) જળિવAતુમથક Nારા ગિતઊ/)Vુ ંટબા)ઈન Nારા .................... ઊ/)મા ંLપાતંર થાય છે. 

(૩૧) જળઊ/)માથંી lતે .................... ઊ/) મળે છે. 

(૩૨) જળિવAતુમથકમા ંજનર�ટર .................... ઊ/)V ુ ં.................... ઊ/)મા ંLપાતંર કર� છે. 

(૩૩) ટ[બૂલાઈટ િવAતુઊ/)Vુ ં.................... ઊ/)મા ંLપાતંર કર� છે. 

(૩૪) વોટરહHટર .................... ઊ/)V ુ,ં ઉ6માઊ/)મા ંLપાતંર કર� છે. 

(૩૫) પખંો િવAતુઊ/)Vુ ં.................... ઊ/)મા ંLપાતંર કર� છે. 

(૩૬) ,<ૂટરમા ંરાસાયGણક ઊ/)માથંી .................... ઊ/) બને છે. 

(૩૭) માનવીમા ંરાસાયGણક ઊ/)માથંી .................... ઊ/)મા ંLપાતંર થાય છે. 

(૩૮) વન,પિત !કાશમાથંી .................... ઊ/)મા ંLપાતંર કર� છે. 

(૩૯) બOબમા ં.................... ઊ/)માથંી .................... ઊ/)મા ંLપાતંર થાય છે. 

(૪૦) ટH.વી.મા ં.................... ઊ/)માથંી !કાશઊ/)મા ંઅને Qવિનઊ/)મા ંLપાતંર થm<્ છે. 

(૪૧) બOબ ચાo ુકરતા .................... અને .................... ઊ/) મળે છે. 

(૪૨) ઊ/)ના Lપાતંરણ દરિમયાન p ઉ6માઊ/) ઉપયોગમા ંલઇ શકાતી નથી તે DEયાને .................... કહ�વાય. 

(૪૩) એક ઊ/)માથંી બી� ઊ/)મા ંઊ/)ના Lપાતંરણથી મળતી <ુલ ઊ/)ના !માણમા ં.................... થાય છે. 

(૪૪) ઊ/)નો નાશ ન થાય, ઉXપY થાય, મા% ,વLપ બદલાય અને િવqની <ુલ ઊ/)નો જZથો હમેંશા અચળ રહ� તે 

.................... નો િનયમ કહ�વાય. 
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‘+’ ��-.� '�� ‘�’ ��-.��/� ш�1� 2��� 3� ���� $��% ‘+’ ��-.� ���� !�� %х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ       ÔબÕ િવભાગ  

(૧) +,થિતઊ/)       (ક) ટ[બુલાઈટ, બOબ Nારા વપરાતી ઊ/)  

(૨) ગિતઊ/)       (ખ) ?યૂ)!કાશમાથંી મળતી ઊ/)  

(૩) ઉ6માઊ/)       (ગ) પાણીમા ંકળHTનૂો 

(૪) !કાશઊ/)       (ઘ) +,થર ઊભેલ બસ  

(૫) રાસાયGણકઊ/)       (ચ) ગિત કરu ુ ંબાળક  

(૬) િવAતુઊ/)       (છ) ખોરાકમાથંી મળતી ઊ/)  

 

(૧) ..........  (૨) .......... (૩) ..........  (૪) .......... (૫) ..........   (૬) .......... 

 

 

‘+’ ��-.� '�� ‘�’ ��-.��/� ш�1� 2��� 3� ���� $��% ‘+’ ��-.� ���� !�� %х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ          ÔબÕ િવભાગ   

“ઊ/)ના ંLપાતંરણો”        “ઉદાહરણ” 

 

(૧) +,થિતઊ/)Vુ ંગિતઊ/)મા ં      (ક) ,<ૂટર  

(૨) ગિતઊ/)Vુ ંયાિં%કઊ/)મા ં      (ખ) માનવી  

(૩) યાિં%કઊ/)Vુ ંિવAતુઊ/)મા ં      (ગ) ટબા)ઈન  

(૪) ઉ6માઊ/)માથંી યાિં%કઊ/)મા ં     (ઘ) જનર�ટર  

(૫) રાસાયGણકઊ/)માથંી યાિં%કઊ/)મા ં    (ચ) કમાનમાથંી vટ�લ તીર  

(૬) િવAતુઊ/)માથંી !કાશઊ/)      (છ) વોટરહHટર  

(૭) િવAતુઊ/)માથંી ઉ6માઊ/)       (જ) ટ[બૂલાઈટ  

(૮) િવAતુઊ/)માથંી Qવિનઊ/)       (ઝ) વન,પિત  

(૯) !કાશઊ/)માથંી રાસાયGણકઊ/)      (ટ) ર�Dડયો   

 

(૧) ..........  (૨) .......... (૩) ..........  (૪) .......... (૫) ..........    

 

(૬) .......... (૭) .......... (૮) .......... (૯) ..........  
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���� $��% ��1�� х� 4� к� х�� 2� '5��  

 

(૧) બધંમા ં`ચાઈએ સKંહાયેલ પાણીમા ં+,થિતઊ/) હોય છે.     ખwંુ, ખોxંુ 

(૨) ધV6ુયની ખaચાયેલી પણછમા ં+,થિતઊ/) હોતી નથી.     ખwંુ, ખોxંુ 

(૩) ગિત માટ� જવાબદાર ઊ/)ને ગિતઊ/) કહ�વાય.      ખwંુ, ખોxંુ 

(૪) +,થિતઊ/) અને ગિતઊ/)ના સરવાળાને યાિં%કઊ/) કહ�વાય.    ખwંુ, ખોxંુ 

(૫) ?યૂ)માથંી મળતી ઊ/) !કાશના Dકરણો Lપે fZૃવી પર પહhચે છે.    ખwંુ, ખોxંુ 

(૬) પાણીના jલાસમા ંકળHTનૂો ઉમેરતા બહારથી અડતા jલાસ ઠંડો લાગ.ે   ખwંુ, ખોxંુ 

(૭) વન,પિત !કાશસCંલષેણની DEયામા ં િવAતુઊ/)નો ઉપયોગ કર� છે.    ખwંુ, ખોxંુ 

(૮) ખોરાકમા ંસKંહાયેલી ઊ/) રાસાયGણક ઊ/) ,વLપે હોય છે.     ખwંુ, ખોxંુ 

(૯) િવAતુકોષ Nારા બOબ ચલાવવા િવAતુઊ/) વપરાય છે.     ખwંુ, ખોxંુ 

(૧૦) અવાજના મો/ સાથે સકંળાયેલ ઊ/)ને Qવિનઊ/) કહ� છે.     ખwંુ, ખોxંુ 

(૧૧) જળિવAતુમથકમાથંી !કાશઊ/) મેળવાય છે.      ખwંુ, ખોxંુ 

(૧૨) ઊ/) સરંWણના િનયમ !માણે ઊ/)નો નાશ થતો નથી.     ખwંુ, ખોxંુ 

(૧૩) ટબા)ઈન Nારા યાિં%કઊ/)Vુ ંLપાતંર જળઊ/)મા ંથાય છે.     ખwંુ, ખોxંુ 

(૧૪) જનર�ટર Nારા યાિં%કઊ/)Vુ ંLપાતંર િવAતુઊ/)મા ંથાય છે.     ખwંુ, ખોxંુ 

(૧૫) ટ[બૂલાઈટ Nારા િવAતુઊ/)Vુ ંLપાતંર !કાશઊ/)મા ંથાય છે.    ખwંુ, ખોxંુ 

(૧૬) વોટરહHટર િવAતુઊ/)Vુ ંLપાતંરણ ઉ6માઊ/)મા ંન કર�.     ખwંુ, ખોxંુ 

(૧૭) ટH.વી. Nારા !કાશઊ/) અને ઉ6માઊ/) મળે.      ખwંુ, ખોxંુ 

(૧૮) માનવી રાસાયGણકઊ/)માથંી યાિં%કઊ/)Vુ ંઉદાહરણ છે.     ખwંુ, ખોxંુ 

(૧૯) વન,પિત !કાશઊ/)માથંી રાસાયGણકઊ/)Vુ ંLપાતંર ખોરાક બનાવવા કર�.   ખwંુ, ખોxંુ 

(૨૦) +,થર ઉભેલ બસમા ં+,થિતઊ/) મળે છે.       ખwંુ, ખોxંુ 
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િવષય – િવ�ાન અન ેટ�કનોલો�    ધોરણ – ૮     !થમ સ%  

 

�к� ���� – 7       �к���� �� – ��������� ���� 

 

����� ��� ��� ���� ��к � �!�� к��. 

 

(૧) નીચનેામાથંી )ુદરતી ર�સા, ુ ંઉદાહરણ આપો. 

(અ) નાયલોન   (બ) ટ�ર�લીન   (ક) ર�શમ    (ડ) એ3�4લક  

(૨) નીચનેામાથંી એક )ૃિ%મ ર�સા, ુ ંઉદાહરણ છે.  

(અ) 8    (બ) ર�શમ   (ક) શણ    (ડ) નાયલોન  

(૩) ર�ઇનકોટ, હ��ડબગે, પાઈપ તથા પગરખા ક�વા !કારના ?લા@Aટકમાથંી બનાવવામા ંઆવે છે ? 

(અ) પો4લAટાયરCન  (બ) P.V.C.  (ક) પો4લથીન    (ડ) બેક�લાઈટ  

(૪) નીચનેામાથંી કો, ુ ં)ુદરતી રCતે િવઘટન થF ુ ંનથી ? 

(અ) કાગળ   (બ) લાકHુ ં  (ક) કાપડ    (ડ) ?લા@Aટક  

(૫) વJક�નાઈKડ રLબરમાથંી Mુ ંબનાવવામા ંઆવે છે ? 

(અ) રમકડા ં  (બ) ટાયર   (ક) કપડા ં   (ડ) થેલીઓ  

(૬) ઇલ@ેOPક ક�બલ, મશીનના પQા, ખનીજતેલ પSરવહન માટ�ની પાઈપ,ક�વેયર બેJટ તેમજ છાપકામના રોલરમા ંકયા 

રLબરનો ઉપયોગ થાય છે ? 

(અ) વJક�નાઈKડ  (બ) િનઓિ!ન   (ક) ઓ@?ટકલ ફાઈબર   (ડ) UલાસVલુ  

(૭) ક�ટલા ંમાઈ3ોનથી પાતળા ?લા@Aટક પર !િતબધં Xકૂવામા ંઆવેલ છે ? 

(અ) ૪૦   (બ) ૬૦   (ક) ૨૦    (ડ) ૯૦  

(૮) કયા ર�સા વનAપિતમાથંી બનતા નથી ? 

(અ) 8    (બ) ર�શમ   (ક) શણ    (ડ) \તુર  

(૯) ]ૂધની થેલીઓની બનાવટમા ંક^ુ ં?લા@Aટક વપરાય છે ? 

(અ) પો4લથીન   (બ) પો4લAટાયરCન  (ક) P.V.C.    (ડ) બેક�લાઈટ  

(૧૦) મેલમેાઇન Mુ ંછે ? 

(અ) )ૃિ%મ ર�સા  (બ) કાચ   (ક) થમ_?લા@Aટક   (ડ) થમ_સેSટ̀ગ ?લા@Aટક  

(૧૧) ર�સા^Oુત કાચ શેમા ંવપરાય છે ? 

(અ) ક�મેરામા ં  (બ) ર�Saજર�ટરમા ં (ક) ગોગJસમા ં   (ડ) બારCના કાચમા ં 

(૧૨) એ�ડોAકોપની બનાવટમા ંશાનો ઉપયોગ થાય છે ? 

(અ) ટફનUલાસ  (બ) UલાસVલુ   (ક) ઓ@?ટકલ ફાઈબર   (ડ) બારCના કાચમા ં 
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(૧૩) ટાયરટbબુ શેમાથંી બનાવવામા ંઆવે છે ?  

(અ) એ3�4લક   (બ) )ૃિ%મ ર�સા  (ક) ?લા@Aટક    (ડ) રLબર  

 

���� #��$ х$� &�� ' (��. 

 

(૧) હોcAપટલોમા ંસજdકલ કોટન તરCક� .................... નો ઉપયોગ થાય છે. 

(૨) દોરડા, \તૂળC તથા કંતાન બનાવવા માટ� .................... નો ઉપયોગ થાય છે. 

(૩) 8, ર�શમ તથા શણ એ .................... !કારના ર�સાઓ છે. 

(૪) ટ�ર�લીન તથા નાયલોન એ .................... !કારના ર�સાઓના ઉદાહરણ છે. 

(૫) ?લા@Aટકના Xeુય .................... !કાર છે. 

(૬) P.V.C. એ .................... !કારના ?લા@Aટક, ુ ંઉદાહરણ છે. 

(૭) .................... !કારના ?લા@Aટકને સામા�ય તાપમાને ગરમ કરવાથી નરમ બને છે. 

(૮) રમકડા ંઅને \શુોભનની વAFઓુમા ં.................... ફાઈબર વપરાય છે. 

(૯) Vfૃોના ર�સામાથંી .................... બનાવવામા ંઆવે છે. 

(૧૦) િસલીકા (ર�તી), સોડાએશ તથા gનુાના પhથરમાથંી .................... બનાવવામા ંઆવે છે. 

(૧૧) ઇલ@ેOPક ક�બલ તથા છાપકામના રોલરમા ં.................... રLબરનો ઉપયોગ થાય છે. 

(૧૨) ચiમાની બનાવટમા ં.................... કાચનો ઉપયોગ થાય છે. 

(૧૩) ક�મેરા તથા ટ�લીAકોપમા ં.................... કાચ વાપરવામા ંઆવે છે. 

(૧૪) ખનીજતેલ તથા )ુદરતી વા^ ુસાથે રાસાય4ણક !S3યાથી .................... બનાવવામા ંઆવે છે. 

(૧૫) ?લા@Aટક એ ઉjમા,ુ ં.................... અને િવkતુ,ુ ં.................... છે. 

 

‘અ’ ��,-� &�� ‘�’ ��,-���� ш�/� ���� 0� ���� #��$ ‘અ’ ��,-� ���� !�� $х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ        ÔબÕ િવભાગ   

(૧) !કાશીય કાચ      (ક) િવમાનમા ંતેમજ મોટરગાડCની બારCમા ં 

(૨) ફોટો3ોિમક કાચ      (ખ) માઈ3ોAકોપ બનાવવામા ં 

(૩) nલુેટoફુ કાચ      (ગ) એ�ડોAકોપમા ં 

(૪) ઓ@?ટકલ ફાઈબર      (ઘ) ર�Saજર�ટરમા ં 

       (ચ) \યૂp!કાશ સામે રfણ મેળવવામા ં 

 
 

(૧) ..........  (૨) .......... (૩) ..........  (૪) ..........   
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‘અ’ ��,-� &�� ‘�’ ��,-���� ш�/� ���� 0� ���� #��$ ‘અ’ ��,-� ���� !�� $х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ      ÔબÕ િવભાગ   

(૧) ર�શમ અને શણ    (ક) ઉjમા,ુ ંઅવરોધક તથા સગડC, Saજ ઓવનમા ંઉપયોગી  

(૨) નાયલોન અને ટ�ર�લીન   (ખ) વાJક�નાઈKડ રLબર  

(૩) વાહનોના ટાયર    (ગ) )ુદરતી ર�સાઓ  

(૪) UલાસVલુ    (ઘ) માનવિનિમqત ર�સાઓ  

     (ચ) ચiમાની બનાવટમા ં 

 

(૧) ..........  (૨) .......... (૩) ..........  (૪) ..........   

 

���� #��$ ��/�� х� 1� к� х�� �� &2��  

 

(૧) બેક�લાઈટ થમ_?લા@Aટક છે.         ખrંુ, ખોsંુ 

(૨) િનઓિ!ન !કારના રLબર પર એિસડ, પેPોલ tવા જલદ પદાથ_ની અસર થતી નથી. ખrંુ, ખોsંુ 

(૩) )ૃિ%મ રLબર ટકાઉ, cAથિતAથાપક અને મજnતૂ હોF ુ ંનથી.     ખrંુ, ખોsંુ 

(૪) ?લા@Aટકને ગમે uયા ંફvકવાથી પયાpવરણને ,કુશાન થાય છે.     ખrંુ, ખોsંુ 

(૫) થમ_?લા@Aટકને ગરમ કરતા તે નરમ બનFુ ંનથી.      ખrંુ, ખોsંુ 

(૬) 8, ર�શમ તથા શણએ )ૃિ%મ ર�શાઓ છે.       ખrંુ, ખોsંુ 

(૭) કાગળ,ુ ંwનુઃિનમાpણ થઇ શકFુ ંનથી.       ખrંુ, ખોsંુ 

(૮) પો4લથીન એ થમ_?લા@Aટક,ુ ંઉદાહરણ છે.       ખrંુ, ખોsંુ 

(૯) કાચ બનાવવા માટ� સોડાએસ વપરાય છે.       ખrંુ, ખોsંુ 

(૧૦) ?લા@Aટક,ુ ં)ુદરતી રCતે િવઘટન થાય છે.       ખrંુ, ખોsંુ 
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િવષય Ð િવ�ાન અન ેટ�કનોલો�    ધોરણ Ð ૮     "થમ સ&  

 

�к� ���� – 8                     �к���� �� – ������� 

 

 

����� ��� ��� ���� ��к�� � �! к��. 

 

(૧) હાડકાવંાળા + "ાણીઓ હવામા ંઊડ. શક� છે તેમને 1ુ ંકહ� છે ? 

(અ) ખચેર   (બ) જળચર    (ક) 7ચૂર   (ડ) ઉભય�વી  

(૨) માછલી કયા ;ગ =ારા >સન કર� છે ?  

(અ) મીનપ@   (બ) Aઈૂ    (ક) Cખુ   (ડ) ફ�ફસા  

(૩) કયા "ાણીઓના શર.રમા ંવાતાશયો હોય છે ? 

(અ) F@ૃારોહ.   (બ) જળચર    (ક) 7ચૂર   (ડ) ખેચર  

(૪) નીચનેામાથંી ઉભય�વી "ાણી કIુ ંછે ? 

(અ) સાપ   (બ) સેલામે�ડર   (ક) ક�મેJલયોન   (ડ) Kદર  

(૫) માછલી પાણીમા ંરહ�તી હોવા છતા ંતે કોહવાઈ જતી નથી આ માટ� તેની કઈ રચના મદદOપ બને છે ? 

(અ) મીનપ@   (બ) ભPગડા    (ક) Aઈૂ   (ડ) Q ૂછંડ.  

(૬) પ@ીઓના શર.રમા ંક�ટલા ંવાતાશયો હોય છે ? 

(અ) &ણ   (બ) પાચં    (ક) સાત   (ડ) નવ  

(૭) પ@ીઓના કયા ;ગTુ ંપાખંોમા ંOપાતંર થIુ ંહોય છે ? 

(અ) અU ઉપાગંોT ુ ં (બ) પV ઉપાગંોTુ ં  (ક) મીનપ@ોTુ ં  (ડ) વાતાશયTુ ં 

(૮) ક�મેJલયોન કયા "કારTુ ં"ાણી છે ? 

(અ) રણવાસી   (બ) દરવાસી    (ક) F@ૃારોહ.   (ડ) પાલWુ ં 

(૯) કIુ ં"ાણી રંગ પYરવતZનનો [ણુ ધરાવે છે ? 

(અ) ક�મેJલયોન  (બ) Jખસકોલી    (ક) Kદર   (ડ) સાપ  

(૧૦) ]ટની ^ ૂધંમા ંશાનો સUંહ થાય છે ? 

(અ) _ુિધર   (બ) ચરબી    (ક) પાણી   (ડ) કાબ`Yદત  

(૧૧) કયા "કારના "ાણીઓની aખો અbપિવકિસત હોય છે ? 

(અ) F@ૃારોહ.   (બ) દરવાસી    (ક) રણવાસી   (ડ) જળચર  

(૧૨) કયા "કારની વનcપિતઓના પણZT ુ ંકાટંામા ંOપાતંર થયેdુ ંહોય છે ? 

(અ) જલોદJભe્  (બ) મgયોદJભe્   (ક) 1hુકોદJભe્   (ડ) ક.પહાર.  
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(૧૩) નીચનેામાથંી જલોદJભe્ વનcપિત કઈ છે ? 

(અ) શ_ુ   (બ) ખiૂર.    (ક) બામ   (ડ) બોરડ.  

(૧૪) નીચનેામાથંી 1hુકોદJભe્ વનcપિત કઈ છે ? 

(અ) લીમડો   (બ) બારમાસી    (ક) શPગોડા   (ડ) બાવળ  

(૧૫) કIુ ં"ાણી Uીhમ સમાિધ અને શીત સમાિધ ગાળે છે ? 

(અ) દ�ડકો   (બ) કાચPડો    (ક) ]ટ   (ડ) માછલી  

(૧૬) નીચનેામાથંી મgયોદJભe્ વનcપિત કઈ છે ? 

(અ) કમળ   (બ) બોરડ.    (ક) િશjગોડા   (ડ) બારમાસી  

(૧૭) કઈ વનcપિતના Cળૂત&ં અbપિવકિસત હોય છે ? 

(અ) 1hુકોદJભe્   (બ) મgયોદJભe્   (ક) જલોદJભe્   (ડ) એક પણ નહ.  

 

����� ���� �к ш$!�� %�� &��. 

 

(૧) હાડકાવંાળા + "ાણીઓ હવામા ંઊડ. શક� છે તેમને કયા "કારના "ાણીઓ કહ� છે ? 

(૨) + "ાણીઓ પાણીમા ંરહ� છે તેમને કયા "કારના "ાણીઓ કહ� છે.  

(૩) + "ાણીઓ જમીન પર રહ� છે તેમને કયા "કારના "ાણીઓ કહ� છે. 

(૪) + "ાણીઓ જમીન પર અને પાણીમા ંપણ લાબંો સમય રહ. શક� છે તેમને કયા "કારના "ાણીઓ કહ� છે. 

(૫) ખેચર "ાણીTુ ંકોઈ એક ઉદાહરણ આપો. 

(૬) જળચર "ાણીTુ ંકોઈ એક ઉદાહરણ આપો. 

(૭) 7ચૂર "ાણીTુ ંકોઈ એક ઉદાહરણ આપો. 

(૮) સcતન વગZT ુ ંપરંW ુહવામા ંઊડW ુ ંઅને હાડકા ંધરાવWુ ંસ�વ કIુ ંછે ? 

(૯) ઉભય�વી "ાણીTુ ંકોઈ એક ઉદાહરણ આપો. 

(૧૦) જળચર "ાણીઓનો આકાર ક�વો હોય છે ? 

(૧૧) માછલીમા ં>સનYkયા માટ� કIુ ં;ગ આવેdુ ંહોય છે ?  

(૧૨) માછલીમા ંતરવા માટ� કIુ ં;ગ આવેdુ ંહોય છે ? 

(૧૩) માછલીમા ંYદશા બદલવા માટ� કIુ ં;ગ આવેdુ ંહોય છે ? 

(૧૪) માછલીમા ંકયા આવરણને લીધે તે પાણીમા ંકોહવાઈ જતી નથી ? 

(૧૫) બદલાતા પયાZવરણ સાથે પોતાનામા ંજOર. ફ�રફારો કર. સફળતાQવૂZક �વન �વવાની સ�વની @મતાને 1ુ ંકહ� છે ? 

(૧૬) માછલીને નાકને બદલે કIુ ં;ગ હોય છે ? 

(૧૭) પાખંવાlં સcતન "ાણી કIુ ંછે ? 

(૧૮) ખેચર "ાણીઓના અU ઉપાગંોT ુ ંશામા ંOપાતંર થયેdુ ંહોય છે ? 
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(૧૯) પ@ીઓમા ંશર.રTુ ંસમતોલન mળવવા માટ� કIુ ં;ગ આવેdુ ંહોય છે ? 

(૨૦) પ@ીઓના શર.રમા ંક�ટલા ંવાતાશયો આવેલા ંહોય છે ? 

(૨૧) પ@ીઓના શર.રમા ંcનાIઓુના બદલ ે1ુ ંહોય છે ? 

(૨૨) પ@ીઓ ઉડવાની શOઆત કર� તે પહ�લા હવા શેમા ંભાર� છે ? 

(૨૩) F@ૃ પર રહ�તા "ાણીઓને કયા "કારના "ાણીઓ કહ� છે ? 

(૨૪) ક�મેJલયોન કયા "કારTુ ં"ાણી છે ? 

(૨૫) કIુ ં"ાણી રંગ પYરવતZનનો [ણુ ધરાવે છે ? 

(૨૬) દરમા ંરહ�તા "ાણીઓને કયા "કારના "ાણીઓ કહ� છે ? 

(૨૭) ]ટમા ંચરબીનો સUંહ nા ંથાય છે ? 

(૨૮) ઓછા પાણીમા ંપણ િવકાસ પામતી વનcપિતને કયા "કારની વનcપિત કહ� છે ? 

(૨૯) ઊગવા માટ� જમીનની જOર પડતી ન હોય તે વનcપિતને કયા "કારની વનcપિત કહ� છે ? 

(૩૦) + વનcપિતને િવકાસ માટ� "માણસર પાણી મળ. રહ� તે જOર. છે તે વનcપિતને કયા "કારની વનcપિત કહ� છે ? 

(૩૧) પાણી અને ખોરાકનો સUંહ કરતી વનcપિતTુ ંકોઈ એક ઉદાહરણ આપો. 

(૩૨) કયા "કારના "ાણીઓની પાખંો અbપિવકિસત હોય છે ? 

(૩૩) ]ટમા ંઆવેલ ^ ૂધંમા ંશેનો સUંહ થાય છે ? 

(૩૪) માખી Ð મoછર કયા વગZમા ંઆવતા સ�વો છે ? 

 

���� &��� х�� %�� ( ���. 

 

(૧) + "ાણીઓ પાણીમા ંરહ� છે તેમને .................... કહ� છે. 

(૨) હાડકાવંાળા + "ાણીઓ હવામા ંઊડ. શક� છે તેમને .................... "કારના "ાણીઓ કહ� છે. 

(૩) + "ાણીઓ જમીન પર રહ� છે તેમને .................... "કારના "ાણીઓ કહ� છે. 

(૪) + "ાણીઓ જમીન પર અને પાણીમા ંપણ લાબંો સમય રહ. શક� છે તેમને .................... "કારના "ાણીઓ કહ� છે. 

(૫) જળચર "ાણીઓનો આકાર .................... હોય છે. 

(૬) માછલીમા ં>સનYkયા માટ� .................... ;ગ આવેdુ ંહોય છે. 

(૭) માછલીમા ંતરવા માટ� .................... ;ગ આવેdુ ંહોય છે. 

(૮) માછલીમા ંYદશા બદલવા માટ� .................... ;ગ આવેdુ ંહોય છે. 

(૯) માછલીમા ં.................... આવરણને લીધે તે પાણીમા ંકોહવાઈ જતી નથી. 

(૧૦) બદલાતા પયાZવરણ સાથે પોતાનામા ંજOર. ફ�રફારો કર. સફળતાQવૂZક �વન �વવાની સ�વોની @મતાને 

.................... કહ� છે. 

(૧૧) માછલી પાસે નાકના બદલે .................... ;ગ છે. 
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(૧૨) ખચેર "ાણીઓના અU ઉપાગંોT ુ ં.................... મા ંOપાતંર થયેdુ ંહોય છે. 

(૧૩) પાખંવાlં સcતન "ાણી .................... છે. 

(૧૪) પ@ીઓમા ંશર.રTુ ંસમતોલન mળવવા માટ� .................... ;ગ આવેdુ ંહોય છે. 

(૧૫) પ@ીઓના શર.રમા ં.................... વાતાશયો આવેલા ંહોય છે. 

(૧૬) પ@ીઓના શર.રમા ંcનાIઓુના બદલ ે.................... હોય છે. 

(૧૭) પ@ીઓ ઉડવાની શOઆત કર� તે પહ�લા હવા .................... મા ંભાર� છે. 

(૧૮) F@ૃ પર રહ�તા "ાણીઓને .................... "કારના "ાણીઓ કહ� છે. 

(૧૯) ક�મેJલયોન .................... "કારT ુ ં"ાણી છે. 

(૨૦) .................... "ાણી રંગપYરવતZનનો [ણુ ધરાવે છે. 

(૨૧) દરમા ંરહ�તા "ાણીઓને .................... "કારના "ાણીઓ કહ� છે. 

(૨૨) ]ટમા ંચરબીનો સUંહ .................... મા ંથાય છે. 

(૨૩) ઓછા પાણીમા ંપણ િવકાસ પામતી વનcપિતને .................... "કારની વનcપિત કહ� છે. 

(૨૪) ઊગવા માટ� જમીનની જOર પડતી ન હોય તે વનcપિતને .................... "કારની વનcપિત કહ� છે. 

(૨૫) + વનcપિતને િવકાસ માટ� "માણસર પાણી મળ. રહ� તે જOર. છે તે વનcપિતને ................. "કારની વનcપિત કહ� છે. 

(૨૬) .................... "કારના "ાણીઓની પાખંો અbપિવકિસત હોય છે. 

(૨૭) ]ટમા ંઆવેલ ^ ૂધંમા ં.................... નો સUંહ થાય છે. 

(૨૮) માખી Ð મoછર .................... વગZમા ંઆવતા સ�વો છે. 

 

 

���� &��� ��)�� х� *� к� х�� +� %,��  

 

(૧) માછલી નાક વડ� >સન કર� છે.        ખ_ંુ, ખોqંુ 

(૨) ક�મેJલયોન રંગ પYરવતZનનો [ણુ ધરાવે છે.       ખ_ંુ, ખોqંુ 

(૩) ]ટને રણTુ ંવહાણ કહ�વામા ંઆવે છે.       ખ_ંુ, ખોqંુ 

(૪) ગરોળ.મા ંrટ. પડ�લ Q ૂછંડ.Tુ ંહળFુ ંએ "કારTુ ંઅTsૂુલન જોવા મળે છે.   ખ_ંુ, ખોqંુ 

(૫) રણવાસી "ાણીઓની aખો અbપિવકિસત હોય છે.      ખ_ંુ, ખોqંુ 

(૬) ગરમ "દ�શમા ંવસતા "ાણીઓના શર.ર પર _ંુવાટ.Tુ ં"માણ વt ુહોય છે.   ખ_ંુ, ખોqંુ 

(૭) મgયોદJભe્ વનcપિતના Cળૂત&ં અbપિવકિસત હોય છે.     ખ_ંુ, ખોqંુ 

(૮) 1hુકોદJભe્ વનcપિતમા ંપણ`Tુ ંOપાતંર કાટંામા ંથયેdુ ંજોવા મળે છે.    ખ_ંુ, ખોqંુ 
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‘�’ ��/0� %�� ‘�’ ��/0��1� ш�)� +��� 2� ���� &��� ‘�’ ��/0� ����  �� �х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ         ÔબÕ િવભાગ   

(૧) દ�ડકો        (ક) દરવાસી  

(૨) કwતૂર        (ખ) ઉભય�વી  

(૩) માછલી        (ગ) ખેચર  

(૪) સાપ        (ઘ) જળચર  

(૧) ..........  (૨) .......... (૩) ..........  (૪) ..........   

 

‘�’ ��/0� %�� ‘�’ ��/0��1� ш�)� +��� 2� ���� &��� ‘�’ ��/0� ����  �� �х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ         ÔબÕ િવભાગ   

(૧) F@ૃારોહ.        (ક) Kદર  

(૨) રણવાસી        (ખ) કાગડો  

(૩) દરવાસી        (ગ) કાચPડો  

(૪) ખેચર        (ઘ) yડુખર  

(૧) ..........  (૨) .......... (૩) ..........  (૪) ..........   

 

‘�’ ��/0� %�� ‘�’ ��/0��1� ш�)� +��� 2� ���� &��� ‘�’ ��/0� ����  �� �х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ         ÔબÕ િવભાગ   

(૧) 1hુકોદJભe્ વનcપિત      (ક) લીમડો  

(૨) મgયોદJભe્ વનcપિત      (ખ) બામ  

(૩) જલોદJભe્ વનcપિત      (ગ) બોરડ.  

(૧) ..........  (૨) .......... (૩) ..........     

 

‘�’ ��/0� %�� ‘�’ ��/0��1� ш�)� +��� 2� ���� &��� ‘�’ ��/0� ����  �� �х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ         ÔબÕ િવભાગ   

(૧) િશjગોડા        (ક) 1hુકોદJભe્ વનcપિત 

(૨) aબો        (ખ) જલોદJભe્ વનcપિત 

(૩) બાવળ        (ગ) મgયોદJભe્ વનcપિત  

(૧) ..........  (૨) .......... (૩) ..........     
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��� 34х�  

 

(૧) zુ ંઝાલરફાટ વડ� >સન ક_ંુ |.ં         

(૨) મને રણTુ ંવહાણ કહ�વામા ંઆવે છે.         

(૩) zુ ંરંગ પYરવતZનનો [ણુ ધરાFુ ં|.ં         

(૪) zુ ંપાખંો ધરાવW ુ ંસcતન વગZT ુ ં"ાણી |.ં        

(૫) zુ ંUીhમ સમાિધ અને શીત સમાિધ ગાlં |.ં  
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િવષય Ð િવ�ાન અન ેટ�કનોલો�    ધોરણ Ð ૮     "થમ સ&  

 

�к� ���� – 9          �к���� �� – �кш��� ������ 

 

����� ��� ��� ���� ��к�� � �! к��. 

 

(૧) પાણીમાથંી હવામા ંદાખલ થતા ં"કાશના &ાસંા .કરણ માટ� આપાતકોણના માપ  “ i ” અને વ012તૂકોણના માપ “ r ”  

વ4ચે શો સબંધં હોય છે ? 

(અ) i = r   (બ) i < r   (ક) i  > r   (ડ) r ≤  i  

(૨) પાણીનો િનરપે: વ01ભવનાકં ક�ટલો છે ? 

(અ) 1.0  (બ) 1.5   (ક) 4/3   (ડ) 5/4  

(૩) કાચનો િનરપે: વ01ભવનાકં ક�ટલો છે ? 

(અ) 1.66  (બ) 1.33   (ક) 1.25  (ડ) 2.42 

(૪) સામા�ય કાચનો િનરપે: વ01ભવનાકં ક�ટલો છે ? 

(અ) 1.25   (બ) 1.33   (ક) 1.5   (ડ) 2.4  

(૫) સૌથી વ> ુવ01ભવનાકં કોનો છે ? 

(અ) પાણી   (બ) કાચ   (ક) હવા   (ડ) હ1રો  

(૬) પાણી કરતા ંA�ૂયાવકાશમા ં"કાશનો વેગ ક�ટલા ંગણો છે ? 

(અ) 2    (બ) ½    (ક) 4/3   (ડ) ¾  

(૭) વ01ભવનાકં માટ� કઈ સ�ંા વપરાય છે ? 

(અ) δ   (બ) µ    (ક) r    (ડ) i  

(૮) િવચલનકોણ માટ� કઈ સ�ંા વપરાય છે ? 

(અ) r     (બ) i    (ક) µ     (ડ) δ  

(૯) િ"ઝમને ક�ટલી સપાટ1ઓ હોય છે ? 

(અ) 3    (બ) 4    (ક) 5    (ડ) 6 

 

 

���� #��$ х$� &�� ' (��. 

 

(૧) "કાશને GHે�મા ં.................... કહ�વાય છે. 

(૨) આપાત.કરણ અને વ012તૂ.કરણ લબંની .................... બાIુએ હોય છે. 

(૩) જયાર� "કાશKુ ં.કરણ ................. માLયમમાથંી ................. માLયમમા ંદાખલ થાય Mયાર� લબં તરફ સહ�જ વાOું મળે છે. 
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(૪) "કાશKુ ં.કરણ .................... માLયમમાથંી .................... માLયમમા ંદાખલ થાય Mયાર� લબંથી સહ�જ Qૂર Rય છે. 

(૫) કાચમા ં"કાશનો વેગ .................... .કમી ૧ સેક�ડ હોય છે. 

(૬) A�ૂયાવકાશમા ં"કાશનો વેગ .................... .કમી ૧ સેક�ડ હોય છે. 

(૭) પાણીમા ં"કાશનો વેગ .................... .કમી ૧ સેક�ડ હોય છે. 

(૮) "કાશનો વેગ .................... માLયમમા ંસૌથી વ> ુહોય છે. 

(૯) "કાશKુ ંવ01ભવનKુ ંમાપ .................... Sારા Rણી શકાય છે. 

(૧૦) િનરપે: વ01ભવનાકંની સ�ંા .................... છે.  

(૧૧) િવચલનકોણની સ�ંા .................... છે. 

 

 

���� #��$ ��)�� х� *� к� х�� +� &,��  

 

 

(૧) આપાત.કરણ અને વ012તૂ.કરણ એક જ માLયમમા ંહોય છે.       ખUંુ, ખોWંુ 

(૨) સપાટ1 પર લબં Xપે પડતા .કરણKુ ંવ01ભવન થY ુ ંનથી.       ખUંુ, ખોWંુ 

(૩) "કાશKુ ં.કરણ પાતળા માLયમમાથંી ઘ[ માLયમમા ંદાખલ થાય Mયાર� લબંથી સહ�જ Qૂર Rય છે.  ખUંુ, ખોWંુ 

(૪) "કાશ વધતો ઓછો થતો હોય Mયાર� "કાશના .કરણKુ ંવ01ભવન થાય છે.     ખUંુ, ખોWંુ 

(૫) A�ૂયાવકાશમા ં"કાશનો વેગ સૌથી વ> ુહોય છે.        ખUંુ, ખોWંુ 

(૬) દર�ક માLયમમા ં"કાશનો વેગ એક સરખો હોય છે.        ખUંુ, ખોWંુ 

(૭) "કાશના વ01ભવનKુ ંમાપ વ012તૂકોણ પરથી Rણી શકાય છે.      ખUંુ, ખોWંુ 

(૮) A�ૂયાવકાશમા ં"કાશનો વેગ અને આપેલ માLયમમા ં"કાશનો વેગના \ણુો]રને તે પારદશ̂ક માLયમનો સાપે: 

વ01ભવનાકં કહ� છે.            ખUંુ, ખોWંુ 

(૯) A�ૂયાવકાશ કરતા ંપાણીમા ં"કાશનો વેગ વ> ુહોય છે.       ખUંુ, ખોWંુ 

(૧૦) કાચમા ં"કાશનો વેગ ૨,૨૫,૦૦૦ .કમી ૧ સેક�ડ છે.       ખUંુ, ખોWંુ 

(૧૧) A�ૂયાવકાશમા ં"કાશનો વેગ ૩,૦૦,૦૦૦ .કમી ૧ સેક�ડ છે.       ખUંુ, ખોWંુ 

(૧૨) Iુદા Iુદા _લેબમા ંથતા ં"કાશના વ01ભવનમા ંતફાવત જોવા મળે છે.     ખUંુ, ખોWંુ 

(૧૩) પાણી ભર�લા `લાસની બહાર aકૂ�લો િસbો `લાસમા ંદ�ખાય છે.      ખUંુ, ખોWંુ 

(૧૪) "કાશKુ ં.કરણ લબંઘનમાથંી &ાcં ુઆપાત થાય Mયાર� સીધેસી>ુ ંનીકળ1 Rય છે.    ખUંુ, ખોWંુ 

(૧૫) આપાત.કરણ અને લબં વ4ચેના dણૂાને વ012તૂકોણ કહ� છે.      ખUંુ, ખોWંુ 
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‘.’ ���0� &�� ‘�’ ���0��1� ш�)� +��� �� ���� #��$ ‘.’ ���0� ����  �� $х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ         ÔબÕ િવભાગ   

(૧) કાચમા ં"કાશનો વેગ      (ક) ૧,૮૦,૦૦૦ .કમી ૧ સેક�ડ  

(૨) A�ૂયાવકાશમા ં"કાશનો વેગ     (ખ) ૨,૨૫,૦૦૦ .કમી ૧ સેક�ડ 

(૩) પાણીમા ં"કાશનો વેગ      (ગ) ૩,૦૦,૦૦૦ .કમી ૧ સેક�ડ 

 

 

(૧) ..........  (૨) .......... (૩) ..........     

 

 

‘.’ ���0� &�� ‘�’ ���0��1� ш�)� +��� �� ���� #��$ ‘.’ ���0� ����  �� $х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ          ÔબÕ િવભાગ   

(૧) "કાશKુ ં.કરણ પાતળા માLયમમાથંી ઘ[ માLયમમા ંRય Mયાર�      (ક) લબંથી સહ�જ Qૂર Rય  

(૨) "કાશKુ ં.કરણ સપાટ1ને લબં _વXપે આપાત થાય Mયાર�   (ખ) વ01ભવન થY ુ ંનથી  

(૩) "કાશKુ ં.કરણ ઘ[ માLયમમાથંી પાતળા માLયમમા ંRય Mયાર�   (ગ) લબં તરફ સહ�જ વાOું વળે 

 

(૧) ..........  (૨) .......... (૩) ..........     

 

 


